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  חובת� של נושאי משרה ציבורית לומר אמת לציבור

  מאת

   *אלעד אורג

בפועל ,  נבחרי� וממוני�–חיבור זה בוח� את שאלת חובת� של נושאי משרה ציבורית 

שאלה מורכבת .  לומר אמת לציבור כפועל יוצא של חובת הנאמנות שלה� לציבור–ובכוח 

ובראש� חופש הביטוי , כבדי משקלובשיקולי� " אמת"אשר כרוכה במושג המסוב� של , זו

מעוררת תשומת לב הולכת וגוברת בשל אופייה השבטי של התרבות הפוליטית , הפוליטי

העכשווית ובשל תשתית המידע המודרנית המקילה יצירה והפצה של מידע שקרי ומקשה 

תשומת לב זו גברה א� יותר לאחר הבחירות לנשיאות ". שוק הרעיונות"הפרכתו באמצעות 

הופ� במהל� מסע הבחירות מידע כוזב באופ� ובמידה חסרי  שבה, 2016�רצות הברית בבא

  .תקדי�

החיבור בוח� את השיקולי� המהותיי� והמוסדיי� הכרוכי� בהטלה של חובה זו ומציע 

החלתה רק על האותנטיות והאמיתות , ראשית: לעצב אותה לפי כמה קווי� מנחי�

שימוש בדר� השגרה בסעדי� , שנית; )ת ונרטיבי�בשונה מדעו(העובדתית של הביטויי� 

של הצהרה שיפוטית בדבר האמת ובמידת הצור� קביעת מקו� פרסו� אפקטיבי (ענייניי� 

) דוגמת הטלת סנקצייה או חובת פיצוי(והשתת תוצאות אישיות ) של ההצהרה השיפוטית

ני� של שיח אכיפתה באמצעי� שיפוטיי� רק כאשר מנגנו, שלישית; רק במקרי� חמורי�

  .ורק כאשר השקר עלול לפגוע באינטרסי� חיוניי�, חופשי אינ� יכולי� להפרי� את השקר

החיבור בוח� את הדוקטרינות המשפטיות הקיימות ואת ההתאמות הנדרשות , נוס� על זה

, דיני תעמולת בחירות, בה� לש� הטמעת החובה בדי� הישראלי במסגרת המשפט המנהלי

החיבור קורא להשתמש . משמעתי של הִמנהל�חי והמישור האתיהמשפט הפלילי והאזר

בה� במידה רחבה יותר מכפי שנעשה כעת לצור� הגנת האמת בשיח הציבורי והטמעת 

  .הנורמה של אמירת אמת לציבור בקרב נושאי המשרה הציבורית

מדוע חשוב שנושאי משרה . 1 .יסודותיה העקרוניי� של החובה. ב. מהי אמת.  א.מבוא

החובה .  ג.קווי המתאר של החובה .3 .שיקולי נגד. 2? ורית יאמרו אמת לציבורציב

דיני תעמולת . 3. משפט מנהלי. 2. משפט פלילי ומשפט אזרחי. 1. שפטיתוהדוקטרינה המ

  .סיכו� והמחשה. ד. אתיקה ומשמעת. 4. בחירות

  מבוא

הוא מניע את : "ועונה, שואלת בדיחה עממית ידועה, "?אי� יודעי� שפוליטיקאי משקר"

 התחושה של הציבור שנושאי משרות ציבוריות אינ� .לא? מצחיק. אולי? שנו�". שפתיו

 
אני מבקש להודות ליצחק זמיר ולשי לוי על הערות . ומרצה בפקולטה למשפטי� בקריה האקדמית אונ   *

על , עורכות כתב העת, וכ� לדניאל ב� דור ולנועה צוקר, חיוניות ושיחות ארוכות בנוגע לחיבור זה
 .oregelad@ono.ac.il. הערותיה� המעולות
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את , תחושה כזו משחיתה את השיח הציבורי. מקפידי� לומר לו את האמת אינה משעשעת

א� התחושה הזו . אופייה הדמוקרטי של המדינה וג� את הרמה המוסרית של החברה כולה

משפט כנגד מה מקומו של ה. ההשחתה חמורה א� יותר, ג� מוצדקת ומתאימה למציאות

  ? תופעה רעה זו

 נבחרי� –בחיבור זה אני מבקש לבחו� את שאלת חובת� של נושאי משרה ציבורית 

אמירת אמת היא התנהגות , ככלל.  לומר את האמת לציבור– 1בפועל ובכוח, וממוני�

, "שקרי� לבני�"דוגמת שקרי נימוס או , אומנ� ייתכנו שקרי� רצויי�. מוסרית ומועילה

כ� במישור היחסי� . ריגי� לכלל שלפיו ראוי שבני אד� יאמרו אמת זה לזהאול� אלה ח

, ביחסי� שבי� נושאי משרה ציבורית לבי� הציבור, מכוח קל וחומר, וכ�, הפרטיי�

  .המבוססי� על אמו� הציבור בנושאי המשרה הציבורית ובנאמנות שלה� כלפיו

פעמי� רבות .  החברתיההגנה על ער� אמירת האמת נעשית בראש ובראשונה במישור

. השיח החברתי חוש� את האמת וגור� מבוכה חברתית מרתיעה למי שהפי� את דבר השקר

, שבו בתי משפט מבררי� את האמת, אול� היא יכולה להיעשות ג� במישור המשפטי

והיא יכולה לחול ג� במישור . מטילי� סנקציות או מעניקי� סעדי� בגי� דבר השקר

נגנוני� מחו� לבתי המשפט מסדירי� את החובה לומר אמת לפי שבו מ, "משפטי�מעי�"

: מוסדות אלה יכולי� להג� על ער� האמת בשני אופני� עיקריי�. כללי אתיקה ומשמעת

באמצעי� ענייניי� המופעלי� נגד הביטוי כגו� פרסו� האמת והפרכת השקר לאחר , האחד

י� אישיי� המופעלי� על באמצע, השני; השמעתו או מניעת הפצתו של השקר מלכתחילה

סנקצייה (הדובר ומרתיעי� אותו מלפרס� דבר שקר באמצעות קביעה של תוצאה אישית 

  ).אישית או אחריות אישית לנזקי� שגר� השקר

על נושאי משרה ציבורית לומר ) משמעתית�או אתית(ע� זאת הטלת חובה משפטית 

ואמת במרחב הציבורי היא , כבאמת היא מושג מור, ראשית. אמת לציבור היא עניי� מורכב

עצ� רעיו� ההסדרה של ביטויי� אינו פשוט וכרו� בשיקולי� , שנית. מושג מורכב במיוחד

במיוחד כשמדובר בביטויי� של נושאי משרה ציבורית , ובראש� חופש הביטוי, עקרוניי�

ע� זאת על א� . אשר מתבטאי� תדיר בענייני� שה� בליבת ההגנה על חופש הביטוי

במיוחד בשל אופייה , תשומת הלב אליו הולכת וגוברת, שות והמורכבות של הנושאהרגי

של התרבות הפוליטית העכשווית ובשל תשתית המידע המודרנית המקילה יצירה והפצה 

תשומת לב זו גברה א� ביתר שאת לאחר הבחירות . של מידע שקרי ומקשה את הפרכתו

מהל� מסע הבחירות שקרי� ומידע כוזב שבה הופצו ב, 2016�לנשיאות בארצות הברית ב

  2.באופ� ובמידה חסרי תקדי�

 
 ביחידת המפקח על התעבורה או עובד: לדוגמה, "ממוני�"; ראש עיר, חבר כנסת: לדוגמה, "נבחרי�"  1

איש פוליטי המבקש להיבחר לכנסת או מועמד לתפקיד בשירות : לדוגמה, "בכוח"; סמ� ממשלתית
אומנ� בהקשרי� מסוימי� הדי� מבחי� בי� נושא משרה ציבורית נבחר לבי� נושא משרה . המדינה

, בעניינהוהשיקולי� שיוצגו , אול� לצור� החלה עקרונית של החובה הנדונה בחיבור זה, ציבורית ממונה
שלטוני וחייבי� אמו� כמי שנושאי� בכוח , ודווקא המרכיב המשות� לה�, אי� צור� להבחי� ביניה�

ראו . אי� בכ� כדי למנוע שוני ביישומה של החובה בי� אלה לבי� אלה, ע� זאת. הוא הדומיננטי, לציבור
 .  להל� והטקסט הצמוד לה134ש " וכ� ה, להל� והטקסט הצמוד לה�109–100 ש"בהרחבה ה

 Jack Winsbro, Misrepresentation in Political Advertising: The Role of Legalראו למשל   2
ALE Y108  ,Bearing False Witness, Larson. W.Carlton F; )1987 (853 .J.LMORY E36 , Sanctions



  חובת� של נושאי משרה ציבורית לומר אמת לציבור  �"תש נ משפטי	

35  

, לעמוד על יסודותיה התאורטיי�, לאור זאת אני מבקש בחיבור זה להעלות את הסוגיה

להציג את הכלי� המשפטיי� הקיימי� להתמודדות עימה וכ� להציע את ההתאמות 

 ביטויי� יכולי� להימדד ומתי בכלל, "מהי אמת" אדו� בשאלה פרק אב. הנדרשות לדעתי

 אסרטט את קווי המתאר הרצויי� של החובה כפועל יוצא פרק בב. במונחי� של אמת ושקר

במסגרת זו אדו� בחשיבותה הרבה של אמירת . של ערכי� ואינטרסי� המושפעי� ממנה

האמת בידי נושאי משרה ציבורית במיוחד בעיד� המודרני שבו קל לייצר ולהפי� מידע שקרי 

לצד זאת אדו� ג� במחיריה של חובה כזו ובשיקולי� המהותיי� והמוסדיי� אשר . �ומזוי

 אבח� את היחס שבי� חובה כוללת ועקרונית כזו לבי� פרק גב. מחייבי� עיצוב זהיר שלה

דוקטרינות המטילות על נושאי משרה ציבורית חובה לומר אמת במסגרת המשפט הפלילי 

פרק ב. משמעתיי��לת בחירות ומנגנוני� אתיי�דיני תעמו, המשפט המנהלי, והאזרחי

  . אציג דוגמה הממחישה כיצד חובה כזו יכולה לחול בפועלהסיכו�

  מהי אמת. א

בחיבור זה אני מבקש לבחו� את שאלת החובה המשפטית של נושאי משרה ציבורית , כאמור

.  מורכב היא כידוע מושג3,כמידע התוא� את המציאות, אול� אמת. לומר את האמת לציבור

וקביעת� של מבחני האמת בכל תחו� מתחומי החשיבה ' אמת'הגדרת המושג ", אכ�

כמה יגיעות יגעו בכ� וכמה מחשבות חשבו . קשות ה� כקריעת י� סו�, והעשייה האנושית

ואולי אי� היא ניתנת כל עיקר ; ועלו בלב� של הוגי� ומלומדי� ועדיי� לא עלתה ביד�

 
L.J. 1155 (1999); Thomas Kane, Malice, Lies and Videotape: Revisiting New York Times v. 
Sillivan in the Modern Age of Political Campaigns, 30 RUTGERS L.J. 755 (1999); Frederick 
Schauer, Facts and the First Amendment, 57 UCLA L. REV. 897 (2010); William P. Marshall, 
False Campaign Speech and the First Amendment, 153 U. PA. L. REV. 285 (2004); Staci 
Lieffring, First Amendment and the Right to Lie: Regulating Knowingly False Campaign 

Speech after United States v. Alvarez, 97 MINN. L. REV. 1047 (2013) .לאחר בחירות , עוד ראו
2016 ,and German Legal . S.U: Combating Fake News in Social Media, Ryan Kraski

ng Fact Separati, Park. Michael K; )2017(927 –926, 923. EVR .LS 'OHNJ .TS91 , Approaches
from Fiction: The First Amendment Case for Addressing “Fake News” On Social Media, 46 
HASTINGS CONST. L.Q. 1 (2018); Nicholas Mirra, Putting Words in Your Mouth: The 

; )2018( 1 .ECHT & .L .J .ICHR25 , Evidentiary Impact of Emerging Voice Editing Software
Bruce ; )2018( 59 .EVR .L .KLAO71 , Fake News) Deep(and , Line Drawing, Lies,  Blitz.Marc J

A Pat Forward for : Holding the Presidency Accountable, Selina MacLaren& Brown 
What if , Napoli. Philip M; )2018(89  .EVRY ’OLP & .L .ARVH 12, Journalists and Lawyers

More Speech is No Longer the Solution? First Amendment Theory Meets Fake News and the 
Filter Bubble, 70 FED. COMM. L.J. 55 (2018); Joshua S. Sellers, Legislating Against Lying in 

Campaigns and Elections, 71 OKLA. L. REV. 141 (2018). 
 EDWARD CRAIG, ROUTLEDGE ראו "התאמה"ל היחס שבי� המציאות לבי� האמת כיחס של ע  3

ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY vol. 9 472–474 (1998) (“Correspondence Theory of Truth”) .
, יש ג� הגדרות יסוד שונות לאמת). ”Pragmatic Theory of Truth“ (480–478' בעמ, כ� ראו ש�

 Coherence“( 472–470' בעמ, לחלופות העיקריות ראו ש�. עיסוק בה� חורג מצרכיו של חיבור זהש
Theory of Truth”( ;478–475' בעמ, ש�) “Deflation Theory of Truth”(. 
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 אד� הרי יודע 4".'עול� האמת'וידיעתה אינה אלא נחלת , להשגה בתפיסת� של בני אנוש

ורק , מסונ� ונשכח, מידע רב נעל�. מוגבלת, יש להודות, שהיא, את המציאות דר� תודעתו

נוצק לתבניות , המתיימר לייצג את המציאות, ג� המידע הנשמר. מיעוטו נקלט ונשמר

תרבות , ניסיו� חיי�, יותשמקנות לו משמעות ונער� על פי נראטיבי� שה� תלויי איש

התוצאה היא אפוא שתפיסת המציאות באמצעות התודעה היא סוג של חוויה . ופרשנות

 טלו לדוגמה את המקרה 5.שברובה אינה ניתנת לשיפוט באמצעות ייחוסי� של אמת ושקר

ההנחה הרווחת היא שעבור היהודי� . הידוע של היו� המציי� את הקמתה של מדינת ישראל

ואילו , "יו� העצמאות"הו יו� חג המסמל את התקומה הלאומית וה� מכני� אותו בישראל ז

 6".יו� הנכבה"עבור הערבי� בישראל זהו יו� אבל המסמל אסו� וחורב� וה� מכני� אותו 

כיוו� שאי אפשר לשפוט חוויות של מציאות במונחי� של אמת . אי� כזו? "אמת"מהי ה

לא אובייקטיביי� המשפיעי� על פרשנות� של החוויה היא תוצר של מאפייני� . ושקר

בחירה של הבלטת , מת� משקל של עיקר וטפל לאירועי� נקודתיי�, אירועי� נקודתיי�

  7.אירועי� מסוימי� והשכחת� של אירועי� אחרי� וכולי

את חילוקי הדעות בנוגע לנראטיבי� יש להבי� כהתגוששות המתרחשת בזירה , א� כ�

הא� לגיטימי שאזרחי מדינה יתייחסו ליו� הקמתה של .  של אמתשל לגיטימציה ולא בזירה

הא� לגיטימי שמדינה שמאופיינת בזיקה לאומית היסטורית חזקה ? המדינה כאל יו� אסו�

של רוב אזרחיה תאסור על מיעוט אזרחיה האחרי� לבטא את תחושת� שאינה מתיישבת ע� 

אינ� שאלה של אמת או שקר אלא " אסו�"או ה" חג"ה, אכ�? הנראטיב ההיסטורי של הרוב

  .של לגיטימיות

לש� כ� היא יכולה . אלא באמת, אול� החובה הנדונה כא� אינה עוסקת בלגיטימיות

משאלות של , עד כמה שנית�, במנותק, לחול רק ברבדי� העובדתיי� של תפיסת המציאות

י� אני מודע לכ� כמוב� שעצ� ההנחה שנית� לבדל עובדות מערכ. פרשנות וערכי�

 אול� אני סבור 8,ובחוגי� מסוימי� א� התנגדות עזה, ומנראטיבי� עשויה לעורר התנגדות

א� בה בעת , ה� שלובי� זה בזה, אכ�: שהיחס בי� עובדות לנראטיבי� וערכי� הוא מורכב

אפשר לדמות את תפיסת המציאות כפירמידה אחידה , לש� ההמחשה. ה� ג� נבדלי�

 
אלו� ) כתוארו אז( לפסק דינו של השופט 3' פס, 449) 4(ד לו"פ, ממשלת ישראל' אלו� נ 152/82� "בג  4

" השלו� והפשרה על שלושה וארבעה עמודי המשפט והחברה, האמת, הדי�"ראו ג� מנח� אלו� ). 1982(
 ). 1998 (269 יד מחקרי משפט

לפיה יכולתו של אד� לדעת את , )Immanuel Kant(ידועה בהקשר זה ג� קביעתו של עמנואל קאנט   5
כ� ראו חיי� . רצוי לו לדעתמה ש, מה שמותר לו לדעת, מה שיכול לדעת: האמת מוגבלת בשלושה אלו

" שיפוט ואמת, על משפט"אהר� ברק ; )1999, משה ברש עור�, מהדורה שנייה (122המשפט כה� 
 ).2000 (148 משפט וספרותשולמית אלמוג ; )1996 (16, 11כז משפטי� 

המחזיקי� בי� היהודי� ובי� הערבי� יש ודאי כאלה . כמוב�, יש באמירה זו משו� חטא של כוללניות  6
 .בדעה אחרת

 ).2018 (106 א קשת" שבעי� צעיפי� של שכחה"ראו מאיר מרגלית   7
THER OICHOTOMY AND DALUE V/ACTFOLLAPSE OF THE CHE T ,UTNAMPILARY Hראו לדוגמה   8

. Hazel E(147 –55, 78–71OTHINGNESS NEING AND B ,ARTRESAUL P-EANJ; )2002 (SSAYSE
, .Joan Stambaugh trans(133  IMETEING AND B ,EIDEGGERHARTIN M; )1956, .Barnes trans
)1993(9  ROPERTYPEINTERPRETING R ,ADINR .JARGARET M; )1996 . ראו ג�Schauer ,ש "לעיל ה
 .900' בעמ, 2
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בקודקוד הפירמידה . ה מושתת על השלב שמתחתיוכאשר כל שלב ב, הבנויה שלבי�

ובבסיסה מצוי , "נתוני�"ו" עובדות"בגופה מצויי� ; "נראטיב"וה, "משמעות"מצויי� ה

 ה� יו� 1948השאלה א� אירועי מלחמת , לדוגמה). מידע בנוגע למידע" (מידע�מטא"

דע ואינה ניתנת מצויה בקודקוד פירמידת המי, היא בוודאי תלוית נראטיב" אסו�"או " חג"

לעומת זאת מספר התושבי� הרשומי� כערבי� בשטח . לשיפוט במונחי� של אמת ושקר

, נתו� בישראל לפני המלחמה ואחרי המלחמה הוא בגדר נתו� המצוי בגופה של הפירמידה

כמו כ� ). שקר(התאמה למציאות �או אי) אמת(ונית� לשיפוט במונחי� של התאמה למציאות 

המרש� שמה� נלמד הנתו� ה� אותנטיות או מזויפות היא בגדר השאלה א� תעודות 

שבוודאי נית� ג� הוא לשיפוט במונחי� של אמת , המכיל מידע על המידע" מידע�מטא"

  9).מזוי�(או שקר ) אותנטי(

הנראטיבי� בתודעת� של אנשי� ה� . חוויית המציאות יכולה להיות סובייקטיבית, אכ�

וה� נצבעי� בגווני� חיוביי� , הבליט ואילו להשכיחתוצר של בחירה אילו עובדות ל

אול� בבסיס� של . הניסיו� האישי ומרכיבי� נוספי�, האישיות, ושליליי� לפי הערכי�

ואלה יכולי� להישפט , מידע בנוגע למקורות הנתוני��ומטא, הנראטיבי� מצויי� נתוני�

  10.במונחי� של אמת ושקר

יה הבסיסיי� ה� אובייקטיביי� והעליוני� תפיסה זו של מעי� פירמידת מידע שרבד

כ� למשל . אינה זרה למשפט, וה� קשורי� זה בזה אבל ג� נפרדי� זה מזה, סובייקטיביי�

" עובדה" ידועה ההבחנה בי� 11,"אמת בפרסו�"במסגרת טענת ההגנה של , בדיני לשו� הרע

וכיח הנתבע ואכ� א� י, יכולה להישפט במונחי� של אמת ושקר" עובדה". "דעה"לבי� 

 
רובות הבחנות מושגיות אינ� מופרדות בקו חד לעיתי� ק, ע� זאת כידוע בעולמות הפילוסופיה והמשפט  9

אי� יש , למשל. אלא מאופיינות כקטבי� על פני רצ� שמזמ� אזורי� אפורי� שבה� ההבחנה מיטשטשת
א� משמיט עובדות ונתוני , להתייחס לביטוי התומ� בנראטיב מסוי� ומבסס אותו על עובדות ונתוני אמת

הא� יש להתייחס לביטוי כזה כאל נראטיב שאינו ? ב אחראמת מהותיי� אחרי� התומכי� דווקא בנראטי
שהרי כל נראטיב נבנה באמצעות הבלטת עובדות מסוימות (נית� לשיפוט במונחי� של אמת ושקר 

הא� הצגת נתו� בדבר ירידת , לדוגמה? או שמדובר בהצגה עובדתית מטעה ושקרית, )והשכחת אחרות
בהשמטה של הנתו� בדבר עליית ) יפור המצב הכלכלישתומ� בנראטיב של ש(מחיר הפירות והירקות 

יש מצבי� שבה� הצגה עובדתית חלקית , אכ�? היא שקר, )שתומ� בנראטיב הפו�(מחירי הדירות 
 –' הטעיה': "1973–ג"התשל, )חלק כללי( לחוק החוזי� 15' ראו ס. שקולה להצגה עובדתית שקרית

כ� ראו ". לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלות�,  אשר לפי די�גילוי� של עובדות�לרבות אי
, ע� זאת). 1998 (289) 1(ד נב"פ, מ"אג� המכס והמע, משרד האוצר' מ נ"קונטר� בע 164/97� "בג

מצבי� כאלה נמצאי� בשוליה הקיצוניי� של החובה ושמורי� , אשר לחובה לומר אמת לציבור, לדעתי
 לא רק משו� התפיסה –קי� שבה� הסתרת מידע מעוותת את הנראטיב עיוות קיצוני רק למקרי� מובה

אלא ג� משו� שההתערבות , היסודית שלפיה נראטיבי� אינ� ראויי� להישפט במונחי� של אמת ושקר
שוק של "או " (שוק של רעיונות"שיח חופשי שבו מתקיי� . השיפוטית מיותרת בה� בדר� כלל

באפקטיביות רבה יותר מאשר ע� ) שיש רק להציגו לציבור(ודד ע� מידע מוסתר יכול להתמ") נראטיבי�
ראו על כ� ג� ). שאז לציבור אי� האמצעי� הדרושי� לברר את האמת(הצגה של מידע שקרי או מוכחש 

 .  להל�91–84ש "ה
 .Russell L. Ackoff, From Data to Wisdom, 16 J. APPL. SYSTראו  על פירמידת המידע בכלל  10

ANAL. 3 (1989) . 2010 (183ש "ה, 458, 423לג עיוני משפט " זכות לזהות מידע"עוד ראו אלעד אורג .( 
 .1965–ה"התשכ,  לחוק איסור לשו� הרע14' ס  11
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הוא יהיה פטור ,  א� התבסס על עובדות אמיתיות12שהפרסו� אומנ� פגע בתובע או השפילו

 ג� ההבחנה בי� 13.שבעניינה לא חלה הגנת אמת בפרסו�" דעה"בשונה מ, מאחריות

. מוכרת במשפט) מידע�מטא" (מידע בנוגע למידע"המבטא תוכ� ונתוני� לבי� " מידע"

של מסמ� ולא רק " אותנטיות"כרכיב עובדתי פגיעה בעבירות זיו� למשל דורשות 

א� ראוב� ציי� שד� התבטא נגד אדומי שיער בביטוי גזעני :  לדוגמה14.תוכנו" אמיתות"ב

שאינ� " תוכ�"או " נתו�"או " עובדה"זוהי , והאירוע שעליו הסתמ� ראוב� לא קרה מעול�

� כתב מסמ� שכולל ביטויי� לעומת זאת א� ראוב". זיו�"א� אי� מדובר בעבירת , נכוני�

המשקר על , זהו כבר מסמ� שאינו אותנטי, גזעניי� נגד אדומי שיער וחת� בשמו של ד�

שהוא רובד בסיסי עוד יותר (מידע �כלומר משקר במישור המטא, )על מקור המידע(עצמו 

  .וככזה הוא זיו�, )בפירמידת המידע

ת� של נושאי משרה ציבורית הד� בשאלת חוב, בהקשר של חיבור זה" אמת", לסיכו�

בדעות , בתדמיות, בפרשנויות, אינה עוסקת בנראטיבי�, לומר את האמת לציבור

  .מידע� היא עוסקת בעובדות ובמטא15.ובתובנות

 יסודותיה העקרוניי� של החובה. ב

אול� בכל , הדרישה מנושאי משרה ציבורית לומר אמת לציבור נראית כמעט מובנת מאליה

 קווי המתאר של חובה משפטית כזו כדאי להתעכב על חשיבותה של טר� קביעת, זאת

כמו כ� כדאי להתעכב ג� על מחיריה ועל ערכי� . במיוחד בעיד� המידע הנוכחי, דרישה זו

  .ואינטרסי� אשר עלולי� להיפגע מהטלת החובה האמורה

 ?מדוע חשוב שנושאי משרה ציבורית יאמרו אמת לציבור. 1

היא מכבדת את האוטונומיה ואת . תנהגות מוסרית ומועילהאמירת אמת היא ה, ככלל

 והיא מכבדת את 16,הרציונליות של המאזי� ומספקת לו מידע הנחו� לו לכוו� את חייו

וכל אחד ייאל� , שבלעדיו לא תיתכ� הדדיות חברתית, השפה כמכשיר חברתי היוצר אמו�

היא .  היא פסולה,במיוחד במודע,  לפיכ� אמירת שקר17.לברר את העובדות בעצמו

 
 .ור לשו� הרע לחוק איס1' לפי ס, או ביטוי אחר שעומד בהגדרת לשו� הרע  12
 עוד על ההבחנה בי� דעה לעובדה).  לחוק איסור לשו� הרע15' ראו ס(אבל יכולה לחול הגנת תו� הלב   13

; )1978 (337 )3(ד לב"פ, מ"בע" האר�"הוצאת עיתו� ' מ נ"חברת החשמל לישראל בע 9/77נ "ראו ד
 ).1997 (320–309 דיני לשו� הרעאורי שנהר 

 74) 1(ד לד"פ, מדינת ישראל' צור� נ 9/78פ "כ� ראו ע. 1977–ז"התשל, � לחוק העונשי414' ראו ס  14
)1978( ;Ron Shapira, Forgery in Electronic Messages: The Demise of Referable Documents, 

in LAW, INFORMATION AND INFORMATION TECHNOLOGY 391, 391–403 (Eli Lederman & Ron 
Shapira eds., 2001). 

הבטחה מינהלית " ראו יואב דות� על כ�. היא ג� אינה עוסקת בהבטחות שה� הבטיחו ולא קיימו  15
 ).2000 (465ה משפט וממשל " לציבור

 .SISSELA BOK, LYING: MORAL CHOICE IN PUBLIC AND PRIVATE LIFE 19–24 (1978)ראו למשל   16
 .21–19' בעמ, ש�  17
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 היא מבזה את האד� ששיקרו לו ומתייחסת אליו כאל אמצעי ולא 18,משחיתה את המשקר

 וא� כ� בנוגע לאמירת אמת 20. והיא יוצרת בו תחושה של השפלה וכעס19,כאל מטרה

  21.קל וחומר כאשר מדובר בנושאי משרה ציבורית שה� נאמני ציבור, ככלל

בור אדיש לעובדה שיש נושאי משרה ציבורית ע� זאת נשמעת לפעמי� הטענה כי הצי

ואולי א� מעדי� אות� כל עוד ה� נתפסי� כמי שמשרתי� את האינטרסי� של , שמשקרי�

הא� נחו� ? הא� בכלל חשוב שנושאי משרה ציבורית ידברו אמת,  וא� כ�22.אותו הציבור

  ?לערב בכ� את המשפט

 נושאי משרה ציבורית ,מלבד ההיבט המוסרי. תשובתי לשאלות אלה היא חיובית

וג� ,  ג� כאשר הציבור מאמי� לה�–שמשקרי� לציבור עלולי� לפגוע באינטרסי� חיוניי� 

ובמצבי� מסוימי� רק מנגנוני� שיפוטיי� או . כאשר הציבור אינו מאמי� לה�

  .כמפורט להל�, פגיעות אלה, או למצער להקטי�, שיפוטיי� יכולי� למנוע�מעי�

 ה�כשהציבור מאמי� ל) א(
כנבחרי ציבור ה� . ע� נושאי משרה ציבורית נמני� כאמור ג� נבחרי ציבור וג� ממוני�

. לפחות אותו חלק בציבור שבחר בה�, הצליחו לרכוש את אהדתו ואמונו של רוב הציבור

ג� נושאי משרה ממוני� . הדעת נותנת שציבור זה ייטה בדר� כלל ג� להאמי� לדבריה�

ואפשר להניח שהציבור מצפה מה� , בורית שניתנה לה�אוחזי� בנאמנות בסמכות הצי

 
, "מדרו� חלקלק"עדכניי� מראי� כי שקריו של אד� הולכי� ומחמירי� בג� מחקרי� . 30–24' בעמ, ש�  18

ד� , סטפאני לזארו, מחקר� של ניל גארטעולה מלמשל כ� . לשקר" מתרגל"שכ� מוחו של אד� שמשקר 
 Neil Garrett et al., The Brain Adapts to Dishonesty, 19 NATURE ראו .אריאלי וטלי שרוט

NEUROSCIENCE 1727 (2016) . הא� ג� את� שיקרת� לווייז. 'אני לא הנהג'"ראו ג� רות� שטרקמ�? "
TheMarker )15.3.2019( https://bit.ly/33kWKEZ. 

ה� שב� ה� , עשה פעולת� כ� שהאנושות: "וזאת בניגוד לציווי הקטגורי על פי תורתו של עמנואל קאנט  19
הנחת יסוד ראו עמנואל קאנט ". י בלבדתשמש ל� לעול� ג� תכלית ולעול� לא אמצע, שבכל איש אחר

 ).1965, משה שפי מתרג� (95 למטאפיסיקה של המידות
טעות והטעיה " ראו ג� איל זמיר להרחבה בנוגע לרע שבשקר. 24–21' בעמ, 16ש "לעיל ה, BOKראו   20

 ).2013 (221–218, 203 ו של השופט תיאודור אור קוב� מאמרי� לכבוד–ספר אור " בכריתת חוזה
, מהדורה שנייה מורחבת (37–36 כר� א הסמכות המינהלית ראו יצחק זמיר על מושג הנאמנות הציבורית  21

2010.( 
אנחנו ,  לא רק שלא מפריע לנו שהפוליטיקאי� שלנו רמאי�–מחיר הפייק ניוז "ראו למשל ד� אריאלי   22

; https://bit.ly/2WQ6lkO )19.3.2019( ידיעות אחרונות" בל יש לזה השלכותא. מעדיפי� אות� ככה
Dan Ariely, Partisan Standards of Ethics, DAN ARIELY: BLOG (July 30, 2012) 
http://bit.ly/2PXzTe8; Daniel A. Effron, It Could Have Been True: How Counterfactual 
Thoughts Reduce Condemnation of Falsehoods and Increase Political Polarization, 44 PERS. 

SOC. PSYCHOL. BULL. 729 (2018). על מאפייני השוק של השדה הפוליטי המכשילי� אותו מלהרתיע 
 Michael L. Davis & Michael Ferrantino, Towards a Positive Theory of ראו פוליטיקאי� לשקר

Political Rhetoric: Why do Politicians Lie?, 88 PUB. CHOICE 1 (1996) . של �על האילו
 ,Paul Armstrong-Taylor ראו פוליטיקאי� זוטרי� לשקר ולא להודות במעורבות בפרשיות מביכות

When Do Politicians Lie?, 12(3) BERKELEY ELECTRONIC J. ECON. ANAL. & POL’Y 1 (2012). 



  �"תש נ משפטי	  אלעד אורג

40  

או , אפשר להניח אפוא שהציבור. לדבר אמת ונוטה להניח שבדר� כלל ה� אכ� דוברי אמת

  23.מאמי� לא פע� שחלק מנושאי המשרה הציבורית מדברי� אליו אמת, לפחות חלקו

ציבור ה,  שכאשר נושא משרה ציבורית אינו מדבר אמתאמו� זה היאהתוצאה של 

אומנ� . זוהי כמוב� תוצאה לא רצויה. שהאזי� לו והאמי� לו אוחז כעת במידע עובדתי שגוי

נחמד למשל שילד מאמי� (אפשר לחשוב על מצבי� שבה� אמונה שגויה היא רצויה 

 אבל ברוב המכריע של המצבי� תשתית של 24,)בקיומה של פיית שיניי� או בסנטה קלאוס

שקרי� במרחב הציבורי פוגעי� . בלת החלטות רציונליותאמת עובדתית היא הכרחית לק

ובכלל� ג� הבחירה בנבחרי , החלטות ציבוריות שמתקבלות בידי הציבור. בדמוקרטיה

   26. נפגעות כשהציבור מסתמ� על מידע מוטעה25,ציבור

חשיבות� של נושאי המשרה הציבורית כמקור אמי� של מידע מתעצמת עוד יותר נוכח 

 שיש המאפייני� אותו – נמצאת האמת העובדתית בעיד� שבו אנו חיי� המשבר העמוק שבו

וטענות בדבר ) fake news" (חדשות שקריות" האשמות בדבר 27".פוסט עובדות"כעיד� של 

לכ�  28.מושמעות חדשות לבקרי�) alternative fact" (עובדות חלופיות"קיומ� של 

שינו מ� היסוד את האופ� שבו אשר , והאינטרנט בראש�, מצטרפות טכנולוגיות המידע

לא עוד סוכנויות ידיעות ומערכות חדשות מקצועיות . מנוהל המידע בענייני� ציבוריי�

 אלא פלטפורמות פתוחות לכול 29,בדוק ואמי�, המשתדלות לספק לציבור מידע אותנטי

מחד גיסא מגמה זו מבורכת במוב� . ורשתות חברתיות המאפשרות שיח ציבורי פרוע וישיר

,  שהיא מפקיעה ממתווכי המידע הישני� את הכוח להחניק או להגביל שיח ומידעזה

. ומאיד� גיסא בד בבד היא מגבירה את התפוצה ואת הכמות של מידע מוטעה ומזוי�

 רובוטי� דיגיטליי� 30.באינטרנט שמועות ורכילויות שקריות מתפשטות במהירות מסחררת

 
,  בשיח הציבורי”Fake News“נוכח ריבוי הטענות בדבר הפצה של , עת הנוכחיתע� זאת נראה כי ב  23

 ).כשהציבור לא מאמי� לה�(להל� ) ב(1.על כ� ראו פרק ב. הנחה זו מוטלת בספק
 ).שקרי� רצויי�(להל� ) 2)(א(2.ראו עוד בפרק ב  24
הציבור מעורב . י הציבורא� החלטות ציבוריות שמתקבלות בידי הציבור אינ� מתמצות רק בבחירת נבחר  25

דפנה ברק ארז ; )1986 (225–199כר� א משפט מנהלי ראו ברו� ברכה . ג� בניהול השלטוני השוט�
 1061–1021כר� ב הסמכות המינהלית יצחק זמיר ; )2010 (301–289, 48–41 כר� א משפט מנהלי

 ).2011, מהדורה שנייה(
 alse statements can distort the electoral process. Democracy is premised on an[F]“, אכ�  26

informed electorate. Thus, to the extent that false ads misinform the voters, they interfere with 
the process upon which democracy is based”)  ראוMarshall ,294' בעמ, 2ש "לעיל ה.( 

 Alison Flood, ‘Post-Ttruth’ Named Word of the Year by Oxford Dictionaries, THEראו למשל   27

 Politics in a, Christina Pazzanese; DTfLK36/ly.bit://https, )2016, 15. Nov (NUARDIAG
Eric ; Cy9pBc2/ly.bit://https) 6201, 14July  (AZZETEGARVARD HHE T, Age ’Truth-Post‘
527,  525.EVR .L YUB2017 , t Matter’When Facts don, Berger .להל�36ש "ראו ג� ה . 

and the , Facebook, e NewsFak: Fighting Falsity, Joel Timmer כ� ראו . לעיל2 ש"הבכלליות ראו   28
)2017(675 –670,  669.J.L .NTE &RTS AARDOZO C35 , First Amendment;MacLaren & Brown  ,

 .89' בעמ, 2ש "לעיל ה
ראו . צועיתלעקרונות של אתיקה מק, ולו במידה מסוימת, א� מחויבות" מסורתיות"מערכות עיתונאיות   29

 . https://bit.ly/2JQ2Tkz" תקנו� האתיקה המקצועית של העיתונות"
 בארצות 2016במהלכ� של בחירות . הידועה לשמצה) Pizzagate" (פיצהגייט"ראו כדוגמה את פרשת   30

מנהל הקמפיי� של המועמדת , ו� פודסטה'הברית דלפו לרשת האינטרנט מכתבי� אלקטרוניי� של ג
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)Bots( מייצרי� אי��, )לרבות כאלה היוצרי� מצגי� עובדתיי�(יי� ספור ביטויי� אוטומט

תפוצה ומראית עי� שקרית של תמיכה ציבורית באמצעות פרופילי� , ויוצרי� לה� הד

 ובאופק הקרוב הפיתוח וההנגשה של 31.מזויפי� ואוטומטיי� ברשתות חברתיות

 של אנשי� מאיימות בהצפה של השיח הציבורי 33 ודמות�32טכנולוגיות המחקות את קול�

  34.מסרי� מזויפי�ב

עיניי� ומחשבה ,  מאופיינת בקקפוניה מחרישת אוזניי�–כאשר תשתית המידע היא כזו 

 נדרשי� – 35ובמניפולציות אינפורמטיביות מתוכננות היטב במקרה הרע, במקרה הטוב

שמקפידי� להביא לידיעת הציבור את , כאוויר לנשימה מקורות מידע הנתפסי� כאמיני�

, שטובת הציבור היא מוקד פעילות� הציבורית, כנאמני ציבור, ציבוריתנושאי משרה . האמת

צריכי� לשרת את הציבור ג� בעניי� קריטי זה ולהיות כוח נגד חיוני מאי� כמוהו בעיד� 

  .הנוכחי לצמצו� הבלבול והשקר ולחיזוק תשתית האמת

  

  

 
, "גבינה"ו" פיצה"דליפה זו הולידה תאוריית קונספירציה שלפיה המילי� .  קלינטו�ת הילאריולנשיא

היו למעשה שמות קוד של רשת פדופילית לשעבוד ילדי� שהפעילו , שפודסטה השתמש בה� תדיר
השמועה התפשטה במהירות בחדרי . פודסטה ואחרי� מתו� פיצרייה מקומית בעיר וושינגטו�, קלינטו�

והציתה פעולות נגד ) ונס'וג� בעזרתו של שדר רדיו קיצוני בש� אלכס ג(חברתיות אט וברשתות ה'צ
עובדי הפיצרייה תויגו , אתרי דירוג מסעדות הוצפו בביקורות שליליות על הפיצרייה: הפיצרייה האמורה

הדברי� הגיעו לשיא  .ותמונותיה� וכתובות המגורי� שלה� הופצו, "עברייני�"ברשתות החברתיות כ
נכנס לפיצרייה , של הפרשה" חקירה עצמאית"שנענה לקריאות ברשת ל, אד� בש� אדגר מדיסו�כאשר 
ראו . לפני שהסגיר עצמו למשטרה, כיוו� נשק לראש� של העובדי� וירה שלוש יריות בתקרה, חמוש

Kraski ,כמעט מחצית מבוחרי טראמפ האמינו שהבדיה ,חמור לא פחות. 927–926' בעמ, 2ש "לעיל ה 
 Kathy Frankovic, Belief in Conspiracies Largely Depends onראו . נכונה או נכונה בחלקה

Political Identity, YOUGOV (Dec. 27, 2016), https://bit.ly/2Cbq3hb . 
 .6' בעמ, 2ש "לעיל ה, Parkראו   31
 .9–1' בעמ, 2ש "לעיל ה, Mirraראו   32
 )18.4.2018(האר� " ואובמה מוכיח את זה, הפייק ניוז מגיע לסרטוני�"ראו ג� . 2ש "לעיל ה, Blitzראו   33

https://bit.ly/2PHregp ; דקה לפני הבחירות"אליחי וידל ,� The Marker" הרב עובדיה ממלי� על גנ
)12.2.2019( https://bit.ly/34rVvUp. 

אול� כוחה , אומנ� כאשר דמותו של אד� זויפה ברצועת קול או סרטו� הוא יכול להפי� מייד הכחשה  34
� ההכחשה עלול להיות הזמ� שיחלו� מרגע הפרסו� המזוי� עד לפרסו, ראשית. של הכחשה זו מוגבל

ועד שתתארג� ותופ� , כמו לדוגמה סרטו� מזוי� של מועמד לתפקיד המפורס� ביו� הבחירות, קריטי
ייתכ� שהודעת ההכחשה לא תגיע לכל אלה שנחשפו למסר , שנית. ההכחשה מועד הבחירות כבר יחלו�

הציבור , ת לפרק זמ� מסוי�לפחו, וכ�, המזיי� עלול לזיי� מסר המכחיש את ההכחשה, שלישית. המזוי�
 .לא יוכל לדעת במה להאמי�

 ,Jill Dougherty, The Reality Behind Russia's Fake News, CNN (Dec. 2, 2016)ראו למשל   35
https://cnn.it/327U1xe  . כ� ראו בהקשר זה ג� דוחות שהוגשו לסנאט האמריקניPhilip N. Howard 

et. al., The IRA, Social Media and Political Polarization in the United States, 2012–2018 
(Working Paper 2018 Oxford, UK: Project on Computational Propaganda), 
http://bit.ly/2MDQYbk; Renee Diresta et. al., The Tactics & Tropes of the Internet Research 

Agency (2018), https://bit.ly/2CdkcYF. 
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 לה�כשהציבור לא מאמי�  )ב(
לא תמיד , ובמיוחד נבחרי הציבור, יתאלא שבינתיי� נראה כי נושאי המשרה הציבור

וא� אחראי� בעצמ� להפצה בקרב הציבור , ממלאי� את תפקיד� להיות מקור מידע אמי�

 מבטאת צד אחר 37,שאינה נעלמת מעיני הציבור,  תופעה זו36.של מידע שקרי או לא מדויק

יבור של הבעייתיות של שקרי� שנאמרי� מפי נושאי משרה ציבורית והיא דווקא כאשר הצ

  .אינו מאמי� לה�

הרי א� נושא משרה ציבורית שיקר . אומנ� במבט ראשו� נראה הנזק במצב כזה קט�

יתרה . נמנע הנזק הנובע מכ� שהציבור מחזיק בתודעתו ידע שקרי, והציבור לא האמי� לו

האמת בוטה מבחינה �במיוחד כאשר אי, נושא משרה ציבורית שנתפס דובר לא אמת, מזאת

עשוי לשל� מחיר על חוסר היושר שלו במוב� זה שלא , רבה מבחינה כמותיתאיכותית או 

, לחלופי�. ייבחר שוב או שלא יקוד� בִמנהל הציבורי או במקרי� חמורי� א� יודח ממשרתו

יש בכ� אולי כדי לבטא עמדה ציבורית שלפיה האמת , א� לא ישל� מחיר ציבורי על שקריו

עוניי� בנושאי משרה דוברי אמת אלא בנושאי משרה ושהציבור אינו מ, אינה חשובה כל כ�

  . בדר� כזו או אחרת, שישרתו את האינטרסי� שלו

עדיי� השקר הוא , אלא שא� שהציבור אינו מאמי� לנושא המשרה הציבורית ששיקר

הוא גור� נזק בזיהומו את ,  שנית38.הוא פגו� מבחינה מוסרית, כאמור, ראשית. פסול

סכנה זו מתגברת במיוחד בחברות שבה� איכות הממשל ירודה . יהשלטו� ואת השיח הציבור

אזי הציבור , א� אמירת שקר היא בגדר תופעה נפוצה ורחבה, למשל. והדמוקרטיה חלשה

, כי ממילא כול� שקרני�("לא רק שלא יבוא חשבו� ע� נושאי המשרה הציבורית המשקרי� 

 ויאבד את 39 כללי אל השלטו�אלא א� יפתח יחס ציני, ")וג� א� נבחר באחר הוא ישקר

א� ג� , הוא אומנ� לא יאמי� לשקרי�. היכולת לקבל החלטות המבוססות על מידע אמיתי

נשמט הבסיס לשיח ציבורי , וכאשר אי� אמת עובדתית לבסס עליה את הדעות. לא לאמיתות

יס או על בס, או על בסיס שיקולי� זרי�, ההחלטות מתקבלות בשרירותיות גחמתית. רציונלי

,  שבה הציבור מלב� באמצעות דיו� רציונלי–ולא ברוח דמוקרטית מהותית , כוחנות שבטית

שאלות ציבוריות שונות בניסיו� הדדי לשכנע בדבר הטוב , מבוסס נימוקי� ועובדות

 
, ")פוליטיקה של פוסט אמת"או " (פוליטיקה של פוסט עובדות"על שורשיה והתרחבותה של   36

ראו , כפוליטיקה המבססת את השיח הציבורי על רגשות ותחושות במקו� על היגיו� ועובדות
Pazzanese ,ראו ג� . 27ש "לעיל הRALPH KEYES, THE POST-TRUTH ERA: DISHONESTY AND 

DECEPTION IN CONTEMPORARY LIFE (2004); ERIC ALTERMAN, WHEN PRESIDENTS LIE: A 

HISTORY OF OFFICIAL DECEPTION AND ITS CONSEQUENCES (2004). 
אמו�  ל2018�המוסדות הפוליטיי� זוכי� ג� ב, על פי מדד הדמוקרטיה של המכו� הישראלי לדמוקרטיה  37

 בקרב 30% –הכנסת ;  בקרב הציבור הערבי15%� בקרב הציבור היהודי ו16% –המפלגות : קט� למדי
 בקרב 15%� בקרב הציבור היהודי ו34% –הממשלה ;  בקרב הציבור הערבי16%�הציבור היהודי ו

המכו� הישראלי  (92 "2018מדד הדמוקרטיה הישראלית "' ראו תמר הרמ� ואח. הציבור הערבי
יש לסייג כי אי� בנתוני� אלה מדידה מדויקת של , ע� זאת. https://bit.ly/36ysf08) 2018, קרטיהלדמו

, "רמת האמו�"שכ� הנתו� שנבדק הוא , אלהרמת האמינות העובדתית שמייחס הציבור לביטויי מוסדות 
 . מחויבות לציבור ועוד, והוא עשוי לבטא ג� פרמטרי� נוספי� דוגמת יכולת ביצוע

 . והטקסט הצמוד לה�21–16ש "הלעיל  ראו  38
 .295–294' בעמ, 2ש "לעיל ה, Marshallראו ג�   39
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שבה� ממילא המחויבות השבטית מקשה שיח דמוקרטי ,  בחברות מקוטבות40.הציבורי

התרבות , "ביחד"� בהיחלש הממלכתיות ותחושת השכ, הסכנה מתעצמת עוד יותר, שכזה

 כ� יוצא 41".בתחבולות תעשה ל� מלחמה"והרי כידוע , הציבורית היא של מלחמת שבטי�

כל עוד ה� הולמי� את עמדות השבט ומשמשי� , שטעויות עובדתיות ושקרי� שימושיי�

חושה של במעגליות המזינה את עצמה הת,  וכ�42.ה� בגדר מעלה ולא מגרעת, את טובתו

להתפתחות שיח , לצד גורמי� נוספי�, הציבור שנושאי המשרה הציבורית משקרי� תורמת

שבמסגרתו לגיטימי לשקר או לכופ� את האמת עוד יותר לטובת הפרט או , שבטי כוחני

  .השבט

התנהלות נושאי המשרה הציבורית היא דוגמה לציבור . וזה לא נעצר רק בשלטו�

כאשר הציבור אינו מאמי� לנושאי המשרה . ל החברה כולהונורמות השלטו� מקרינות ע

 43.למקו� העבודה ולמעשה לכל מקו�, נורמת השקר עלולה לחלחל ג� לעסקי�, הציבורית

מה יעשו אזובי , א� בארזי� נפלה שלהבת"ו,  ערכיסמ�לא רק משו� שהשלטו� הוא 

 משו� שטבעה  אלא ג�45,לשקר" מתרגל"ולא רק משו� שהמוח האנושי ,  וכולי44"הקיר

שהרי ג� אלה שכבר ירצו לומר אמת יתקשו , של תרבות שקר הוא לשכפל ולהפי� את עצמה

עסק שידווח אמת על מוצריו או עובד על ביצועיו , למשל. להתחרות בעול� של שקרי�

  .ייתפסו תמיד כנחותי� ביחס לדיווחי השקר השגרתיי� של המתחרי�

 שיקולי נגד. 2

א� ג� מאפשרת , נגישה ומבוזרת,  שתשתית המידע בה פתוחה,בחברה מודרנית, א� כ�

. חיוני שנושאי משרה ציבורית יקפידו לדבר אמת לציבור, היצ� מידע ומניפולציות במידע

שאינ� מבטלי� את ההצדקה להטיל , אלא שכנגד חיוניות זו יש שיקולי� מתנגשי� אחרי�

ה ועל עיצובה של חובה משפטית אול� יש בה� בוודאי להשפיע על היקפ, עליה� חובה כזו

  .כזו

 
שה את אופיו של מדגי, הזוכה לעדנה בעשורי� האחרוני�, "הדמוקרטיה הדליברטיבית"התפיסה של   40

 ראו לאסופת מאמרי� מרכזיי� בעניי� זה. הדיו� הציבורי המשות� כבסיס לקיומה של דמוקרטיה מהותית
DELIBERATIVE DEMOCRACY (James Bohman & William Rehg eds., 1997) . ראו ג�JOHN S. 

DRYZEK, DELIBERATIVE DEMOCRACY AND BEYOND: LIBERALS, CRITICS, CONTESTATIONS 

DEMOCRACY (2000); DELIBERATIVE DEMOCRACY (Jon Elster ed., 1998); AMY GUTMAN & 

DENNIS THOMPSON, WHY DELIBERATIVE DEMOCRACY (2004). 
 .6  כדמשלי  41
 .22ש "לעיל ה, Effron ראו  42
ל פרטי� בחברה לבי� רמת היושר החברתי בכלל ושל הפוליטיקאי� בה על הזיקה בי� היושר האישי ש  43

 Intrinsic Honesty and the Prevalence of Rule , Jonathan Schulz& Simon Gaechter ראו בפרט
)2016( 496 ATUREN531 , Violations Across Societies . מחקר זה הראה כי בחברות ישרות פחות) על

נבדקי� היו נכוני� ) התחמקות מתשלו� מיסי� ותרמיות פוליטיות, מרמת שחיתותפי מפתח שהורכב 
 :Heather Mann et. al., Cut from the Same Clothא� השוו . לשקר יותר במשחק קוביות פשוט

Similarly Dishonest Individuals Across Countries, 47 J. CROSS-CULT. PSYC. 858 (2016). 
 .ב"כה ע, עד קט� גמו, תלמוד בבלי  44
 .18ש "לעיל ה, .Garrett et alראו   45
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 שיקולי� מהותיי�) א(

  חופש הביטוי) 1(

שיקול מרכזי העלול להתנגש בחובה של נושאי משרה ציבורית לומר אמת הוא חופש 

וחופש הביטוי של נושאי משרה ציבורית , חופש הביטוי חיוני בחברה דמוקרטית. הביטוי

לש� כ� יש . פשי בענייני� ציבוריי�חשוב במיוחד לצור� שמירת האפשרות לשיח חו

 שה� מתוק� תפקיד� –לאפשר לנושאי משרה ציבורית בכלל ולנבחרי ציבור בפרט 

ופעילות� הפוליטית עסוקי� בסוגיות מעוררות מחלוקת ויצרי� וביטוייה� מצויי� בליבת 

אשר לחברי כנסת כבר , אכ�. נקיי� מחשש,  לדבר בחופשיות– 46ההגנה על חופש הביטוי

, בפורו� הזה או מחוצה לו, הנבחרי� להשמיע�זכותו של חבר בית: "מר השופט אגרנטא

ללא הרגשת מורא ופחד ובלי חשש ', המנסרות'את השקפותיו שלו על השאלות הפוליטיות 

אשר אות� ההשקפות אינ� אהודות עליו או המשוכנע , ידי מא� דהוא�פ� יבולע לו על, בלבו

ו אינה אלא בבואה מוחשית של הקשר ההדוק הקיי� בי�  זכות ז–שה� הרות סכנה לע� 

 לש� כ� 47".העקרו� של חופש הביטוי והוויכוח לפעולתו התקינה של התהלי� הדמוקרטי

יש להיזהר מפני עיצובה של חובה משפטית שתטיל מורא על נושאי משרה ציבורית ותיצור 

  . שירתיע אות� מלבטא את אשר על ליב� ומחשבת�" אפקט מצנ�"

אול� חופש הביטוי והחשש , או דעות" השקפות"בריו של השופט אגרנט מכווני� לד

מפני אפקט מצנ� שירתיע דיבור ה� שיקולי� בעלי ער� ג� כאשר מדובר בביטויי� הכוללי� 

אבל , נושא משרה ציבורית יכול למסור לציבור עובדה לא נכונה,  אכ�48.עובדות שקריות

הוא עשוי לבטא עובדה שקרובה לאמת א� כי לא ; כזו שלמיטב ידיעתו היא כ� נכונה

שעל הבעתה כאמור חשוב להג� הגנה , הוא עשוי לבטא דעה; מדויקת במאת האחוזי�

עובדות , יתרה מזאת. ולהשעינה על עובדות לא מדויקות לצד עובדות מדויקות, נרחבת

ה כפסק די� ואי� לדרוש מהתבטאות ציבורית להיות ערוכ, עשויות לא פע� להתערבב בדעות

א� נושא ,  במילי� אחרות49".מידור מדוקדק בי� עובדות לבי� הבעות דעה"סדור שבו יש 

משרה ציבורית יצטר� לבדוק לפרטי פרטי� ולאמת בקפדנות כל עובדה המשתרבבת 

התוצאה תהיה אפקט מצנ� , לדבריו מתו� החשש כי יאונה לו רע א� יימצא שאמר שקר

 
מ "חברת סטייש� פיל� בע 4804/94� " ראו בגבישראל" חופש הביטוי הפוליטי"על מעמדו המיוחד של   46

לות "קידו� יזמות ומו 606/93� "בג; )1997 (674, 661) 5(ד נ"פ, המועצה לביקורת סרטי� ומחזות' נ
 ).1994( לפסק דינה של השופטת דורנר 10' פס, 1) 2(ד מח"פ, רשות השידור' מ נ"בע) 1981(

דברי� אלה נאמרו כהצדקה ). 1968 (435, 427) 2(ד כב"פ, ב� משה' מדינת ישראל נ 255/68פ "ע  47
מאיר וילנר ובשל כ� להחמרת עונשו של המשיב שחלק על אמירות ומעשי� פוליטיי� של חבר הכנסת 

אול� ה� צוטטו ג� כהצדקה להוראות המעניקות חסינות לחברי הכנסת בשל , דקר אותו בסכי� בגבו
) 4(ד מא"פ, הילל' מיעארי נ 620/85� "ראו ג� בג. ביטויי� ואמירות במילוי תפקיד� או למע� תפקיד�

 .והטקסט הצמוד לה� 156, 148ש "הלהל� ראו , עוד על חסינות חברי הכנסת). 1987 (223, 169
; )1999( לפסק דינו של הנשיא ברק 10' פס, 817) 3(ד נג"פ, רשות השידור' סנש נ 6126/94� "ראו בג  48

כ� ). 2003 (261, 249) 1(ד נח"פ, לביקורת סרטי�המועצה ' בכרי נ  316/03� "דברי השופטת דורנר בבג
ש� פסל בית המשפט העליו� האמריקאי חוק  (United States v. Alvarez, 567 U.S. 709 (2012)ראו 

שופטי הרוב קבעו כי בשל . פדרלי שקבע שאמירה שקרית של אד� כי זכה במדליה צבאית היא עבירה
 ).ביטוי אינה מספיקה לש� הפללהעצ� שקריותו של , הפגיעה בחופש הביטוי

 .365 'בעמ, 13ש "לעיל ה,  חברת החשמלעניי�  49
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דרגה "אינו ראוי לעמוד ב, כשלעצמו, הביטוי העובדתי השקרי, ודוק. שפוגע בחופש הביטוי

 אומנ� ההצדקות 50".אותה מידת חשיבות לאמת ולשקר] ואי� לייחס[...] [אחת ע� האמת 

עדיי� עומדות לדובר , דוגמת כיבוד האוטונומיה של הדובר, האינהרנטיות לחופש הביטוי

 תרומתו לבירור האמת והשיח דוגמת, אול� ההצדקות התוצאתיות לחופש הביטוי, השקר

כאשר ,  ע� זאת ג� מנקודת המבט התוצאתית51.נחלשות עד מאוד ביחס אליו, הדמוקרטי

עולה כי יש להג� על החופש , מרחיבי� אותה אל מעבר לתרומתו של ביטוי השקר עצמו

שיפגע בחופש הביטוי של " אפקט מצנ�"כאשר לא נית� להסדיר אותו מבלי ליצור , לבטאו

  52.ת אמת או של דעותעובדו

ויש לעצבה , חובה משפטית לדבר אמת לציבור חייבת אפוא להתחשב בשיקולי� אלה

  .עיצוב שימזער את האפקט המצנ� ואת הפגיעה בחופש הביטוי

  שקרי� רצויי�) 2(

לצד חופש הביטוי יש מחירי� נוספי� שחובה של נושאי משרה ציבורית לומר אמת עלולה 

לתנית אפשר לחשוב על מצבי� שבה� השקר משרת טוב יותר מ� מפרספקטיבה תוע. לגבות

אשר באי� להיטיב ומעוררי� " שקרי� לבני�"אלה יהיו . האמת ערכי� ואינטרסי� חשובי�

את השאלה א� חובתו של נושא משרה ציבורית לומר אמת לציבור נסוגה בפני הערכי� 

 רשאי לשקר לציבור ל אינו"הא� רמטכ: למשל. והאינטרסי� הציבוריי� שהוא משרת

הא� שר אוצר אינו רשאי לשקר לציבור ? ובכ� לקנות יתרו� מבצעי, ביודעו שהאויב מאזי�

? בזמ� משבר כלכלי על מנת לייצב את המשק ולמנוע פאניקה ציבורית שתחמיר את המשבר

השכל הישר וג� עקרונות המוסר מצביעי� על הצור� להחריג מצבי� מסוימי� , אכ�

  . שאי משרה ציבורית לומר את האמתמחובת� של נו

ג� את השקר צרי� לתחו� , ע� זאת כמו כל אמצעי פוגעני שנועד להשיג מטרה ראויה

אי� לקבל נוסחאות רחבות וכוללניות דוגמת אמרתו המפורסמת של ראש . ולהגביל

שקר הוא רצוי . זהו היתר גור� מדי". למע� אר� ישראל מותר לשקר: "הממשלה יצחק שמיר

כאשר הוא עומד בדרישות של מידתיות בבחינה ספציפית וקונקרטית של נסיבות רק 

לדוגמה א� שר האוצר אכ� , יש לבחו� א� השקר אכ� משיג את מטרתו, כלומר. המקרה

 
 . לפסק דינו של הנשיא ברק25' פס, 48ש "לעיל ה, סנשעניי�   50
 Kent Greenawalt, Free Speech Justifications, 89 COLUM. L. REV. 119, 127–134  ראולהרחבה  51

(1988). 
 Gertz v. Robert Welch, Inc., 418ראו דבריו של שופט בית המשפט העליו� האמריקאי פאוול בעניי�   52

U.S. 323, 340 (1974): “[T]here is no constitutional value in false statements of fact .Neither 
the intentional lie nor the careless error materially advances society’s interest in ‘uninhibited, 
robust, and wide-open’ debate on public issues. They belong to that category of utterances 
which ‘are no essential part of any exposition of ideas, and are of such slight social value as a 
step to truth that any benefit that may be derived from them is clearly outweighed by the social 
interest in order and morality’ […]. Although the erroneous statement of fact is not worthy of 
constitutional protection, it is nevertheless inevitable in free debate […] a rule of strict liability 
that compels a publisher or broadcaster to guarantee the accuracy of his factual assertions may 

lead to intolerable self-censorship” .ג� ראו ברוח דומה Brown v. Hartlage, 456 U.S. 45, 60 
 .772–771' בעמ, 2ש "לעיל ה, Kane ראו ג� להרחבה. (1982)
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כמו כ� השקר צרי� להיות . מצליח להרגיע את הציבור ולייצב את המשק באמצעות השקר

כגו� ביטוי אמת שמתייחס , געניות פחותהמוצא האחרו� אחרי שנשקלו חלופות אחרות פו

או א� , אמת שהיא חלקית א� אינה כוללת שקר ישיר, לצור� שהאמת מסכנת ונות� לו מענה

. התועלת שעולה מ� השקר צריכה לעלות על הפגיעה שנגרמת בעטיו, נוס� על אלה. שתיקה

כיוו� שבבחינת יש לשמור את השקר כמכשיר רק למצבי� נדירי� וקיצוניי� , מ� ההיבט הזה

 מלבד 53.התועלת והפגיעה העולות מ� האמת ומ� השקר אי� מדובר בחישוב ניטרלי

למשל החרפת המשבר (האינטרסי� והערכי� הנפגעי� ישירות ומייד מהאמת או השקר 

אומנ� פגיעה זו . השימוש בשקר כשלעצמו הוא פוגעני, )הכלכלי בשל הפאניקה הציבורית

אבל , או פחות מיידית מהנזק שהשקר מנסה למנוע, ת נראותהעשויה להיות חמקמקה מבחינ

ה� ממשיי� והרסניי� בטווח הרחוק וחלי� ברבדי� העמוקי� של הפגיעה , כאמור, שקרי�

 נדרשי� אפוא צידוק ואילו� חזקי� 54.ובמשקר, בציבור ששיקרו לו, באמו� החברתי

במילי� . משרה ציבוריתבמיוחד ושאינ� שגרתיי� על מנת להצדיק שקר לציבור של נושא 

מצבי� אלה שבה� חובתו של נושא משרה ציבורית לומר אמת נסוגה לטובת הגנה , אחרות

נדירי� ושמורי� בדר� כלל למצבי חירו� זמניי� , יהיו חריגי�, על אינטרסי� וערכי� אחרי�

שבה� אי� לנושא המשרה הציבורית די זמ� לפתח חלופות המאפשרות לו להתבטא בלא 

  .דברי שקרלכלול 

  שקרי� פעוטי�) 3(

לא בכל פע� , אכ�. ולו בש� הנימוס, שאנשי� נוהגי� לומר, יש שקרי� טריוויאליי�

ולא בכל פע� שאומרי� , באמת מרגישי� שמחה" כמה אני שמח לראות אות�"שאומרי� 

יש ג� שקרי� . אכ� משקפי� את הדעה האמיתית על החולצה" החולצה של� יפה בעיניי"

. הדיוק ה� שוליי��נושא הביטוי או מידת אי, מו במקרי� שבה� השפעת הביטויכ, פעוטי�

, מדובר בשקר טריוואלי, כאשר נושא המשרה הציבורית החמיא בשקר לקהלו: למשל

וכאשר התבטא בשקר בפני קבוצה מצומצמת או הציג נתו� שסוטה במידה שולית מ� הנתו� 

רית וחברתית ג� משקרי� ממי� זה כדאי אומנ� מבחינה מוס. מדובר בשקר פעוט, האמיתי

א� אפשר להחמיא באמיתות על , מדוע להחמיא בשקריות לחולצה, אכ�(להימנע 

כאשר שוליות� אינה , או למצער לסייג את הדברי�,  ומדוע לא לדייק בקטנות55?המכנסיי�

קל וחומר , אול� לא יהא מוצדק להפעיל כלי� חברתיי�, )מצדיקה בירור עובדתי מעמיק

את העיסוק השיפוטי יש להשאיר . לבירור האמת בענייני� פעוטי� שכאלה, משפטיי�

   56.למצבי� שבה� השקר הוא משמעותי ופוגע באינטרסי� חיוניי�

 מוסדיי�שיקולי� ) ב(
לצד שיקולי� מהותיי� המצדיקי� הגבלה או זהירות בקביעת היקפה של החובה של נושאי 

 ג� שיקולי� מוסדיי� שיש לשוקל� באשר לשאלה יש, משרה ציבורית לומר אמת לציבור

 
 .53' בעמ, 16ש "לעיל ה, BOKראו   53
 . והטקסט הצמוד לה�20–16ש "הלעיל ראו   54
 .64–60' בעמ, 16ש "לעיל ה, BOKראו   55
 ).שיקול הדעת באכיפת החובה(להל� ) ג(3.ראו על כ� פרק ב  56
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א� לקבוע אותה כחובה משפטית החורגת מהחובה המוסרית ושנאכפת בבתי המשפט 

   57).ובגופי� שיפוטיי� אחרי�(

. לגופי� שיפוטיי� יתרו� ברור בהקשר של בירור אמת עובדתית והבאתה לציבור, אכ�

.  ובמחלוקות עובדתיות בפרטשופטי� ה� מומחי� בהכרעה בסכסוכי� בכלל, ראשית

, חקירות, עדויות: ההלי� השיפוטי מקנה לה� כלי� משוכללי� לבדיקת נכונות עובדות

תלות� �מקצועיות� ואי, ומעל לכול ניסיונ�, עונשי� כבדי� למשקרי�, שאלוני�, מסמכי�

אומנ� ג� בתי ". מומחי� לאמת" כל אלה הופכי� את בתי המשפט ל–של השופטי� 

 אול� בסופו של דבר 58,נ� חפי� מספקות עובדתיות ומטעויות בגילוי האמתהמשפט אי

בתי המשפט נהני� ,  שנית59.ההלי� השיפוטי מתוכנ� לבירור האמת העובדתית ברצינות

אומנ� באקלי� הציבורי הנוכחי בתי . למצער יחסית למוסדות אחרי�, מאמו� ציבורי רב

ויש ג� נתוני� המצביעי� על מגמה  60,המשפט נתוני� במתקפה ובהטחת ביקורת קשות

 אול� נראה כי הוא עדיי� רב 61,מדאיגה של ירידה באמו� הציבור בבתי המשפט בישראל

דוגמת התקשורת או , בהרבה מזה של מוסדות רלוונטיי� אחרי� בהקשר זה

 כמו כ� לא יהא מופר� להניח כי הפגיעה באמו� בבית המשפט נובעת מ� 62.הפוליטיקאי�

חות נגדו בהקשר של התעמקותו בשאלות ערכיות במסגרת עמידתו על שלטו� הטענות המוט

 
ע� . עיקר הדיו� בחיבור זה נוגע ליחס� של בתי המשפט לחובת� של נושאי משרה ציבורית לומר אמת  57

. שעשויי� לאכו� את החובה, שיפוטיי� ומעי� שיפוטיי�, ייתכנו גורמי� נוספי�, לצד בתי המשפט, זאת
אתיקה ( להל� 4.ראו פרק ג, על החובה של נושאי משרה ציבורית לומר אמת לציבור במישור האתי

דיני  ( להל�3.ראו פרק ג, על גורמי� שיפוטיי� שאינ� בתי המשפט ורלוונטיי� בהקשר זה). ומשמעת
וייתכנו ג� גורמי ביקורת נוספי� על אמיתות המידע שנמסר לציבור על ידי נושאי ). תעמולת בחירות

גורמי� אלה אמנ� מבררי� בדר� כלל שאלות . מבקר המדינה וועדות חקירה: משרה ציבורית דוגמת
רת הבירורי�  במסגאול�, מערכתיות ומורכבות ולא שאלות ממוקדות של בחינה עובדתית צרה, מקיפות

 נבחני� ג� היבטי� עובדתיי� ומבוקרות ג� התבטאויות עובדתיות של נושאי משרה המערכתיי�
 .ציבורית

על "ברק ; 5ש "לעיל ה, אלמוג; 4ש "לעיל ה,  ראו אלו�על האמת במשפט והקשיי� שהיא מעוררת  58
 .5ש "לעיל ה, "משפט שיפוט ואמת

אי� , חר� כל זאת[...] ספקנות בדבר יכולת השיפוט לחיות מחדש את המציאות מלווה את השיפוט ", אכ�  59
פי �עלאשר , מירבהמשפט מסתפק ב, ג� א� את מלוא האמת לא נוכל לחשו�. המשפט מגיע לאזלת יד

 ).11' בעמ, ש�" (מבחני סבירות והסתברות משק� את השל�
בנאו� בכנס המכו� למחקרי בטחו� , אסתר חיות, ראו למשל את דבריה של נשיאת בית המשפט העליו�  60

�לאומי ב)29.1.2019 (https://bit.ly/2NdGHTQ" :בתדירות גבוהה מ� הרגיל, בתקופה זו נשמעי� ,
יש . מירות מכל קצות הקשת הפוליטית המתייחסי� למערכת בתי המשפט ולרשות השופטתקולות וא

הטועני� כי הרשות השופטת צברה כוח ועוצמה רבי� מדי ולכ� מ� הראוי להחלישה ויש הקוראי� לבצע 
בעיצומה בעקבות אחרי� טועני� כי מהפכה כזו כבר מצויה . לצור� כ� מהפכה כזו או אחרת בנוגע אליה

ויש ג� כאלה המרחיקי� לכת וטועני� כי המטרה . ה של קונספציות שמיוחסות לרשות השופטתשביר
יש להצטער על . להחריב את הרשות השופטת כבר הושגה ועתה יש להתגייס כדי לשק� את חורבותיה

', שבירה', 'כח'כ� שגורמי� שוני� מכל קצות הקשת הפוליטית רואי� לעשות שימוש במונחי� כמו 
 ".בהתייחס� לרשות השופטת,  ודומיה�'חורב�'

 מהציבור הערבי בישראל 36% מהציבור היהודי ו55%רק , )92' בעמ, 37ש "לעיל ה( 'הרמ� ואחעל פי   61
 . נותני� אמו� בבית המשפט העליו�

המפלגות והכנסת , הממשלה;  מהציבור הערבי18.5%הציבור היהודי ו מ33%התקשורת זוכה לאמו� של   62
 ). ראו ש�(זוכות ג� ה� לאמו� נמו� יחסי 
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 בהגנה על שלטו� החוק המהותי בית 63).בשונה משלטו� החוק הפורמלי(החוק המהותי 

המשפט נדרש להג� על ערכי היסוד של השיטה אל מול מהלכי� שלטוניי� סותרי� של 

 אל – 64כ� על פי הטענה, טימי באופ� לא לגי–ובכ� נגרר , הרשות המחוקקת והמבצעת

לעומת זאת ההגנה על שלטו� החוק הפורמלי נתפסת קונצנזואלית . השדה הערכי והפוליטי

בתפקיד זה בית המשפט אוכ� את הוראות . ומסורתית כתפקידו המובהק של בית המשפט

ולש� כ� חייב לקבוע את , החקיקה והמנהל הכלליות שקבע השלטו� על המקרה הספציפי

בהשוואה לערכי� עובדות ה� כאמור , יתרה מזאת. העובדתית במקרה המסוי�האמת 

לפיכ� אפשר לשער שבנוגע .  וכ� ג� ניטרליות יותר מ� הבחינה הפוליטית65,אובייקטיביות

ולפיכ� נהנה מאמו� " קלאסי"לקביעת עובדות בית המשפט נתפס כמי שממלא את תפקידו ה

ר הטענה נגד בית המשפט היא שהוא גו� שלא עיק,  ולבסו�66.שהוא אפילו רב עוד יותר

ואולי , )majoritarian(אול� ג� התפיסה הרובנית , נבחר שמפריע ליישו� רצונו של הבוחר

 אותה אמת שעליה מבסס רוב הציבור את –דורשת אמת בשיח הציבורי , במיוחד היא

  . בחירתו

של אמירת נושאי אול� לצד יתרונות אלה יש ג� שיקולי� מוסדיי� לצמצו� המשפוט 

  .משרה ציבורית אמת לציבור

  )Counter Speech" (דיבור בתגובה"שוק הרעיונות ו) 1(

, "דיבור בתגובה"נית� להפרי� אותו ולמנוע את פגעיו באמצעות , כאשר מושמע ביטוי שקרי

יחשו� את האמת בפני הציבור ויחשו� את , היינו באמצעות גור� אחר שיתבטא בפומבי

" שיח האמת"ממק� את " דיבור בתגובה"המנגנו� של . י שלא אמר אמתדובר השקר כמ

הוא עצמו אינו מטיל חובה או אחריות משפטית על דובר השקר . מחו� לבית המשפט

אלא מסתפק בכ� שיישמר החופש המשפטי ג� לאחרי� ) מהסוג הנטע� בחיבור זה(

 של המטאפורה הידועה מנגנו� זה הוא ביטוי מזוקק. להשמיע את קול� ולהפרי� את השקר

חופשי שבו הרעיונות מתחרי� על דעת הציבור בתחרות שבה בסופו " שוק רעיונות"בדבר 

למנגנו� זה מיוחס משקל רב בהצדקת ההגנה על , למעשה .של דבר מנצחת האמת את השקר

  : כפי שציי� השופט ברק. חופש הביטוי השקרי

 
 ה משפט וממשל" שלטו� החוק ועליונות החוקה" ראו אהר� ברק על המובני� השוני� של שלטו� החוק  63

 25 גליו� מיוחד לכבוד – הפרקליט" שלטו� החוק במדינת ישראל"יצחק זמיר ; )2000 (394–376, 375
 ).1987 (61 שני� ללשכת עורכי הדי�

טענה זו נגד בית המשפט בישראל מחמיצה את מורכבות היחסי� שבי� השלטו� המונהג על ידי , לדעתי  64
העמוקי� בחברה דמוקרטית שעליה� מג� " כללי המשחק"הרוב הזמני הנבחר לבי� האמנה החברתית או 

 . אול� דיו� עקרוני זה חורג מתחומו של חיבור זה,שלטו� החוק המהותי
 . לעיל והטקסט הצמוד לה8ש " ראו ה.א� כי יש החולקי� כאמור על קביעה זו  65
מול הנחה זו ניצב לפחות מקרה בולט במיוחד אחד שבו נרשמה התנגדות ציבורית לקביעות , ע� זאת  66

ראו למשל אזי . פרשת הרשעתו של רומ� זדורוב ברצח הנערה תאיר ראדה – יות של בית המשפטהעובדת
עדי ; https://bit.ly/2NCXvT3 )19.12.2018(האר� " מה יש בפרשת זדורוב שלא נות� מנוח"או� �לב

דיי� אול� נראה כי זהו ע. https://bit.ly/2PM6Bjg )20.12.2018( ישראל היו�" הרשת חוקרת"חשמונאי 
' זדורוב נ 7939/10פ "ראו ע. משמעי בקביעותיו העובדתיות�שבו ג� בית המשפט אינו חד, מקרה חריג

 ).23.12.2015, פורס� בנבו(דעת המיעוט של השופט דנציגר , מדינת ישראל
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 לדיבור וליצירה בכ� חברה דמוקרטית שוחרת חופש אינה מתנה את הגנתה

בבסיס תפיסה זו אינה שוררת גישה המייחסת אותה ..] .[שה� השקפות אמת 

בבסיס תפיסה זו שוררת הגישה כי עלינו [...] מידת חשיבות לאמת ולשקר 

המייחד עמדה זו היא הפילוסופיה . לשאו� לחשיפת האמת ולהכשלת השקר

. וחה הפנימי לשכנעמבחנה של האמת הוא בכ, פיה-על. של החירות עצמה

הדר� להתמודד ע� השקר אינה בהשתקתו אלא בהסברת האמת ובחינו� 

  67.לה

אול� , יכולי� להיות כמוב� כל אחד בקרב הציבור, "המדברי� בתגובה"אלו , מגיני האמת

יריבי� של הדובר , בפועל יהיו אלה בדר� כלל אישי� או קבוצות שנפגעו מדברי השקר

ואנשי תקשורת שנדב� מרכזי בעבודת� ) יריבי� פוליטיי�,  ציבורלרבות בהקשר של נבחרי(

  ע� התרחבות התופעה של , בעת האחרונה. הוא לספק מידע אמת לציבור

התווספו לנו� גופי� , מידע שקרי בכלל וביטויי� לא מדויקי� של נבחרי ציבור בפרט

. נמסר לציבורשמקדישי� עצמ� למשימה של בדיקת אמיתות עובדות ותיקו� מידע שגוי ש

� וPolitiFact,68 FactCheck69כאלה ה� למשל FactCheck70�האמריקאיי  ;RealityCheck71 

�וFullFact72�הבריטיי  ;Les Décodeurs73גופי� אלה.  הישראלי74"המשרוקית";  הצרפתי ,

בודקי� עובדות , וברוב� א� קשורי� למערכות עיתוני� וותיקות, שה� עיתונאיי� באופיי�

לא , ומפרסמי� את תוצאות הבדיקה, לרבות בידי נושאי משרה ציבורית, בורשהוצגו לצי

  75.ובאמצעות ייצוגי� גרפיי� פע� על ידי דירוג מידת האמת והשקר

 
 .ברק לפסק דינו של הנשיא 25' פס, 48ש "לעיל ה, סנשעניי�   67
ועל פי הצהרתו נוסד כשירות , POLITIFACT, www.politifact.com (last visited Dec. 29, 2019)ראו   68

ר "בית ספר מלכ, Poynter Institute על ידי 2018�ונקנה ב, 2007� בTampa Bay Timesשל העיתו� 
 ,Aaron Sharockman, Who Pays for PolitiFact?, POLITIFACT (Oct. 6, 2011 ראו. לעיתונאות

01:42 p.m.), https://bit.ly/2redtf7. 
ועל פי הצהרתו הוא , FACTCHECK.ORG, www.factcheck.org (last visited Dec. 29, 2019)ראו   69

 . שמטרתו להפחית את הבלבול וההטעיה בפוליטיקה האמריקאית, ללא כוונת רווח, ארגו� לא מפלגתי
 ,THE FACT CHECKER, www.washingtonpost.com/news/fact-checker (last visited Dec. 29ראו   70

 ,Glenn Kesslerראו . WASHINGTON POST  בעיתו�Glenn Kesslerוהוא בלוג של העיתונאי , (2019
About The Fact Checker, THE FACT CHECKER (Jan. 1, 2017), https://wapo.st/2WKU8hg. 

שירות של תאגיד , REALITY CHECK, https://bbc.in/36yIhr5 (last visited Dec. 29, 2019)או ר  71 
 ). BBC(השידור הבריטי 

ועל פי הצהרתו הוא ארגו� צדקה , FULLFACT, https://fullfact.org (last visited Dec. 29, 2019)ראו   72
 .בלתי תלוי לבדיקת עובדות

מדור בעיתו�  (LES DÉCODEURS, https://bit.ly/2JNOt4C (last visited Dec. 29, 2019)ראו   73
 ).מונד�לה

בבדיקת התבטאויות "ועל פי הצהרתו הוא ארגו� העוסק , https://bit.ly/36v2cqI, "המשרוקית"ראו   74
. פומביות של אישי ציבור כדי לספק לקהל צרכני החדשות כלי חיוני לבחינה מושכלת וביקורתית שלה�

,  ועניינית בזמ� אמת של התבטאויות הנוגעות לענייני היו�מאוזנת, מקיפה, באמצעות בדיקה מהירה
 ". מדויק יותר ומעוג� בעובדות, המשרוקית מבקשת להוביל בישראל שיח ציבורי ותקשורתי אמי� יותר

� מקבלת ההתבטאות ציו� על בסיס מדד הPolitiFactבאתר , כ� לדוגמה  75Truth-O-Meter , שהוא ייצוג
 ;”True”; “Mostly True”; “Half True”; “Mostly False“ :ת האמת והשקרגרפי ומילולי המדרג את רמ
“False”; “Pants on Fire” . ראוhttps://bit.ly/2NhszZQ . באתרFactCheck מצוי� דירוג האמת של 
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מגיב למשבר האמת " דיבור בתגובה"שירותי� אלה מראי� כי מנגנו� השוק של 

 יש להעדי� עד כמה שהשוק ג� מצליח בהתמודדות זו.  ומנסה להתמודד איתו76העובדתית

 פועל –וחשוב מכ� , שכ� הוא חוס� במשאבי� שיפוטיי�, אותו כמוב� על כל מנגנו� אחר

: כפי שציי� השופט ברק, אכ�. ברוח דמוקרטית ופתוחה וברוחו של חופש הביטוי

אלא בהגברת החירות של דובר , המלחמה בשקר אינה בהגבלת החירות של דובר השקר"

ורי ולא השתקתו היא התרופה של הדמוקרטיה כנגד מחלת הגברת השיח הציב[...] האמת 

  77".השקר

החופשי כמרפא " שוק הרעיונות"אלא שדברי� נכוחי� אלה של השופט ברק בשבח 

 78,שנכתבו במציאות המידע של שנות התשעי� והדהדו קולות ישני� עוד יותר, שקר

 
�ככל שמספר� של ה: האמירות על פי אייקוני� בדמותו של פינוקיוPinocchios גדול יותר כ� הביטוי 

הישראלי דירוג האמירות " המשרוקית"באתר . https://wapo.st/33jIBYAראו . � האמתרחוק יותר מ
 . https://bit.ly/2PVHM4zראו". לא נכו�", "לא נכו� ברובו", "חצי נכו�", "נכו� ברובו", "נכו�: "זהה

 . והטקסט הצמוד לה�36–27ש " הלעיל ראו, "משבר האמת העובדתית"על   76
 . לפסק דינו של הנשיא ברק25' פס, 48ש "לעיל ה, סנשעניי�   77
ש� הוא , ו� מילטו�'שבו מתחרי� האמת והשקר צוי� כבר בחיבורו המפורס� של ג" שוק הרעיונות"  78

והביע עמדתו כי הסדרת האמת מבטאת חוסר , הפגי� ביטחו� בכוחה של האמת לנצח במאבקה ע� השקר
 JOHN MILTON, AREOPAGITICA (1644), reprinted in COMPLETE ראו .אמו� לא ראוי בכוחה

POEMS AND MAJOR PROSE 746 (Merritt Y. Hughes ed., 1957): “Though all the winds of 
doctrine were let loose to play upon the earth, so Truth be in the field, we do injuriously by 
licensing and prohibiting, to misdoubt her strength. Let her and Falsehood grapple; who ever 
knew Truth put to the worse, in a free and open encounter? Her confuting is the best and surest 

suppressing” .פרסו� 'בדומה לזה התבטא ג� תומס ג)Thomas Jefferson(,באומרו  :Error of “
opinion may be tolerated where reason is left free to combat it” . ראוFirst , Thomas Jefferson

)1984, .Peterson ed. Merrill D( 493 RITINGSW in, )1801, 4. Mar(Inaugural Address  . במסגרת
 Abrams v. United States, 250 U.S. 616, 630 ראו שיפוטית ידועה אמרתו של השופט אוליבר הולמס

(1919): “[T]he ultimate good desired is better reached by free trade in ideas – that the best test 
of truth is the power of the thought to get itself accepted in the competition of the market” .

 f there be time to expose[I]“ :מיוחס לשופט לואיס ברנדייס" הדיבור בתגובה"הניסוח של מנגנו� 
through discussion the falsehood and fallacies, to avert the evil by the processes of education, 

the remedy to be applied is more speech, not enforced silence” . ראוWhitney v. California, 274 
U.S. 357, 377 (1927) . ראו ג�Clarence Brandenburg v. State of Ohio, 396 U.S. 444 (1969) ;

על ביקורות ). 1987 (272, 255) 3(ד מא"פ, הוועד המנהל של רשות השידור'  כהנא נ399/85� "בג
 .CATHARINE Aשלאו דווקא בהקשר של סביבת המידע העכשווית ראו, כלליות על שוק הרעיונות

MACKINNON, FEMINISM UNMODIFIED: DISCOURSES ON LIFE AND LAW 155–158 (1987); 
Derek E. Bambauer, Shopping Badly: Cognitive Biases, Communications, and the Fallacy of 
the Marketplace of Ideas, 77 U. COLO. L. REV. 649 (2006); Paul H. Brietzke, How and Why 
the Marketplace of Ideas Fails, 31 VAL. U. L. REV. 951 (1997); Stanley Ingber, The 
Marketplace of Ideas: A Legitimizing Myth, 1984 DUKE L.J. 1; Tamara R. Piety, Market 
Failure in the Marketplace of Ideas: Commercial Speech and the Problem That Won't Go 
Away, 41 LOY. L.A. L. REV. 181 (2007); Cedric M. Powell, The Mythological Marketplace of 

Ideas: R.A.V., Mitchell, and Beyond, 12 HARV. BLACKLETTER L.J. 1 (1995). 
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ות המידע בשל טכנולוגי,  ראשית79.דורשי� עיו� מחדש בסביבת המידע העכשווית

חדשות שקריות . המודרניות כמות המידע השקרי היו� בשוק המידע גדלה באופ� משמעותי

, שעוברות תהלי� מקצועי של איסו� המידע ואימותו, זולות יותר להפקה מחדשות אמת

ועדיי� החדשות השקריות מניבות את אותה הכנסה פרסומית שעיוורת לתוכ� המידע 

מכיל כמות גדולה מאד של " שוק הרעיונות"בעול� כזה . וממוקדת בעיקר במספר צרכניו

צריכת המידע בכלל ודר� ,  שנית80.וכוח השוק שלה� גדל בהתאמה, עובדות שקריות

א� בערוצי שידור שבטיי� המתאימי� : פלטפורמות דיגיטליות בפרט עוברת פרסוניפיקציה

חברתיות של אנשי� א� בהתקבצות ברשתות ; עצמ� לפרופיל ממוקד יותר של צרכני מידע

של כל אד� את תחומי , ממוקדת פרסונלית עוד יותר, א� בקביעה עצמית; בעלי דעות דומות

א� באמצעות ; של הפלטפורמה הדיגיטלית )feed(העניי� ונטיות הלב שלו בהגדרות ההזנה 

אלגוריתמי� שמנתחי� את הפעילות הדיגיטלית של כל אד� ודוחפי� לו את המידע 

אופ� צריכת המידע הציבורי במאה העשרי� ואחת , כ� או אחרת. יל שלוהמתאי� לפרופ

לא עוד צפייה במהדורות חדשות שמספקי� גופי� מקצועיי� המחויבי� . השתנה ללא הכר

אלא צריכת מידע מערוצי חדשות נישתיי� , לסטנדרטי� מקצועיי� ואתיי� של הגינות ואיזו�

או שברי עובדות , וק של פוליטיקאי זה או אחראו א� ישירות מד� פייסב, ומזוהי� פוליטית

" הדיבור בתגובה" וכ� ג� א� תאורטית יש בכוחו של 81.משמועות ברשתות חברתיות

תשתית המידע המבוזרת והמקוטבת המודרנית גורמת , להשפיע השפעה כלשהי על שומעיו

י וכ� כוחו להיתפס כאמית, שהמידע העובדתי השקרי יימסר כבבואה של נטיית הלב

שוק "וזהו אולי כשל השוק המרכזי של ,  שלישית82.ולהשפיע מתחזק לאי� שיעור

הדיבור "תשתית מידע מבוזרת ומותאמת אישית שכזו גורמת לא פע� ש, "הרעיונות

כל צרכ� של מידע או ציבור של צרכני מידע מקבלי� אותו . פשוט אינו נשמע" בתגובה

שעשוי להציג מידע סותר בתו� מעי� " ובההדיבור בתג"ממקורותיה� שלה� ומוגני� מפני 

  83.המוגדרת באמצעות סנני� שוני�" בועת פילטר"

 
 בי� –קלישאות חוקתיות "ראו אריאל בנדור ומיכל טמיר , לביקורת על דברי� אלה כבר בסמו� לכתיבת�  79

 ).2002 (658–657, 623  לבמשפטי�" ביטוי ציבורי לכבוד פרטי
 .71–68' בעמ, 2ש "לעיל ה, Napoliראו   80
 .74–71' בעמ, ש�  81
 ,CASS SUNSTEIN ראו למשל, על השפעת הקוטביות על דפוסי צריכת המידע. 77–74' בעמ, ש�  82

#REPUBLIC: DIVIDED DEMOCRACY IN THE AGE OF SOCIAL MEDIA 59–97 (2017) . על היק�
קרי� נהו� ראו , והשפעת הרשתות החברתיות על השיח הציבורי והפוליטי בישראל בתקופת בחירות

 חומר רקע לוועדת בייניש: תעמולת בחירות בראי האינטרנט והרשתות החברתיותבהיר �ושירה רבינאי
)2016(https://bit.ly/2qqjlBd . 

�עוד על ה  83“Filter Bubble” ראו Napoli ,נושאי משרה לא פע�, כמו כ�. 79–77' בעמ, 2ש "לעיל ה 
ציבורית א� חוסמי� בפלטפורמות הדיגיטליות שבשליטת� מגיבי� מתנגדי� שעשויי� לחלוק על 

.  בתי משפט שכבר פסקו שהיא איננה חוקיתישו, ספק א� פרקטיקה זו חוקית. העובדות שה� מציגי�
 Knight First Amendment Institute at Columbia Univ. v. Trump, 302 F.Supp. 3d 541ראו למשל 

(2018); Davison v. Randall, 912 F.3d 666 (4th Cir. 2019) . אול� יש להדגיש שג� א� תתקבל
אצלנו עמדה זו האוסרת על נושאי משרה ציבורית לחסו� בפני מגיבי� מתנגדי� פלטפורמות דיגיטליות 

מי� זה מקבלות מטבע כיוו� שהודעות מגיבי� מ, אי� בכ� בהכרח מענה לבעיית השקריות, שבשליטת�
ולכ� כוח� של , האמינות המיוחסת לה� נמוכה, וג� כשמקבלות תשומת לב, הדברי� תשומת לב נמוכה
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העמדה שלפיה שוק הרעיונות . יש להבחי� בי� רעיונות ודעות לבי� עובדות, נוס� על זה

 וכ� ג� לובנה בספרות –החופשי יאפשר לאמת להביס את השקר התייחסה בדר� כלל 

או במילי� אחרות למאבק על לגיטימיות , רעיוניות" אמיתות" למאבק על –התאורטית 

אשר לרעיונות ולדעות מתחרות המאזי� ,  אכ�84.ולא על שאלות של אמת עובדתית, ערכית

א� לא כ� בהכרח , יכול לגבש לעצמו את דעתו בבחירה רציונלית וכוחות השוק אכ� פועלי�

מאזי� . הפנימי והערכי שלה�רעיונות ודעות נשפטי� על פי מידת ההיגיו� . באשר לעובדות

רציונלי ששומע דעה אחת ולאחר מכ� דעה אחרת יכול להחליט איזו מה� משכנעת אותו 

�לעומת זאת יכולתו של מאזי� רציונלי להכריע בי� עובדות מתחרות . יותר ואיזו הוא מאמ

 וההכרעה 85,במקרי� כאלה עומדת מילה של ד� מול מילתו של ראוב�. היא נמוכה יותר

בר האמת מחייבת תשומת לב פרטנית וכלי� פרוצדורליי� שאי� בדר� כלל בידיו של בד

הכרעתו של המאזי� בנוגע לאמת תתבסס בדר� כלל על מידת , משכ�. מאזי� מ� השורה

אלא שמידת האמו� . או למי שמתיימר להכריע ביניה�, האמו� שהוא רוחש לד� ולראוב�

הול� " מסורתית"האמו� בעיתונות ה. ברורהבספקי המידע שהצמיח השוק החופשי אינה 

 אומנ� יש 87.שהוזכרו קוד�, מהסוג החדש" בדיקת עובדות" וכ� ג� בשירותי 86.ופוחת

מחקרי� המראי� שכאשר אי� מדובר בנושאי� השנויי� במחלוקת מובהקת בי� מחנות 

חברתיי� ופוליטיי� בדיקת עובדות באמצעות שירותי� עיתונאיי� היא אפקטיבית ה� 

בהשפעה על המאזיני� בדבר האמת וה� בהרתעת הדוברי� לגלות אחריות גבוהה יותר 

כ� התרבו ג� הטענות כי ה� אינ� מהימני� , ככל ששירותי� אלה התרבו אול� 88,לאמת

 על זה יש להוסי� בעיות אובייקטיביות אחרות בנוגע 89.ומוטי� על פי השתייכות פוליטית

 
וכ� צווי� , לעומת זאת קביעה שיפוטית תהנה מאמו� רב יותר. מגיבי� לתק� את פגעי השקר הוא דל

) ב(3.לדיו� בכ� ראו פרק ב. רשיפוטיי� עשויי� לקבוע ג� את אופ� פרסו� האמת ולהיות אפקטיביי� יות
 ). תוצאות הפרת החובה(להל� 

 . 912–901, 899' בעמ, 2ש "לעיל ה, Schauerראו   84
 לפסק דינו של 7' פס, 48ש "לעיל ה, סנשבעניי� , למשל.  מדייקשאינוהצדדי� מודה אלא א� אחד   85

הצהיר יוצר הדוקודרמה מוטי לרנר כי יצירתו איננה שחזור תיעודי אלא , חשי�) כתוארו אז(השופט 
 .שחזור בדיוני

 .62ש "הלעיל ראו   86
 .והטקסט הצמוד לה� 75–68ש "הלעיל ראו   87
News ,  Effects of Journalistic Adjudication on Factual Beliefs,.al. Pingree et. Raymond Jראו   88

 .OCS & .OMMCASS M 17 ,and Epistemic Political Efficacy, Information Seeking, Evaluations
Effects of Adjudication in : When Readers Believe Journalists, Lyons. Benjamin A; )2014(615 

, Michelle Amazeen; )2018(573  .ESRPINION O .UBP .JL ’NTI 30 ,Varied Dispute Contexts
Sometimes Political Fact-Checking Works. Sometimes it doesn’t Here’s What Can Make the 

Difference, THE WASHINGTON POST (June 3, 2015), https://wapo.st/2SpmtcQ . 
 Eric Ostermeier, Selection Bias? PolitiFact Rates Republican Statements as False at 3ראו   89

Times the Rate of Democrats, SMART POLITICS (Feb. 10, 2011), https://bit.ly/2CanaNH . ג� נגד
ראו איתי . שנתמ� על ידי הקר� החדשה" שמאלני"הוטח שהוא אתר " המשרוקית"אתר בדיקת העובדות 

 )17.11.2018(האר� " בנימי� נתניהו הוא שיא� הפייק ניוז של ישראל: מחקר"שטר� 
https://bit.ly/36A3MYg.  יקת עובדות ארגו� בד: אתה טועה ומטעה, כ יקר"ח"כ� ראו ארי ליבסקר

 .https://bit.ly/2NeRVY3 )29.7.2017(כלכליסט " חדש רוצה לשנות את השיח
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בועת " והיעדר חשיפה בשל 90ע להיתכנות כלכליתכגו� ספקות בנוג, לבודקי העובדות

  . שאינ� מאפשרות להטיל את כל עול גילוי האמת העובדתית עליה�91,"הפילטר

המסקנה היא אפוא שלצור� חשיפת האמת המנגנו� הראשו� שראוי לאמ� הוא אכ� 

לצד זאת יש להכיר בכ� ". לדבר בתגובה"שמירה משפטית על חירות הביטוי של אחרי� 

סיכוייה של האמת להתברר ולהתפשט בקרב הציבור , ה הנוכחי של תשתית המידעשבמבנ

ויש , הולכי� ופוחתי�" דיבור בתגובה"בעקבות החלה של חופש הביטוי והסתמכות על 

  .שיפוטית�לחזק מנגנו� זה בביקורת שיפוטית ומעי�

  עומס בבתי המשפט) 2(

נושאי משרה ציבורית לומר את טיעו� נוס� שעשוי להישמע נגד הטלת חובה משפטית על 

נושאי משרה . האמת לציבור הוא העומס שחובה כזו צפויה להטיל על מערכת המשפט

חלק נכבד מהשיח הציבורי מורכב , למעשה. ציבורית מדברי� הרבה מאוד ע� הציבור

בוודאי א� אלה נבחרי ציבור , מאמירות ומידע שנמסר לציבור מאת נושאי משרה ציבורית

א� ג� נושאי משרה ממוני� בשירות הציבורי , לקיי� קשר רצי� ע� הציבורהמשתדלי� 

 פעולות דברור 92,יומי ע� הציבור במסגרת השירותי� שהרשות מעניקה�הבאי� במגע יו�

 הקשר ע� הציבור נעשה באמצעי התקשורת 94. או ראיונות באמצעי התקשורת93ישיר

אינטרנט ורשתות (והחדשי� ) רדיו ומערכות עיתוני�, ערוצי טלוויזיה(המסורתיי� 

וכל זה מצטבר לכמות עצומה של מידע שמוסרי� נושאי המשרה הציבורית , )חברתיות

מצד אחד יש בהיק� כמותי עצו� זה כדי להדגיש שוב את החשיבות הרבה של . לציבור

, ומצד אחר, אמינותו ודיוקו של המידע שנמסר לציבור מאת נושאי המשרה הציבורית

  .ת של אמיתות כל השיח הזה היא בוודאי בלתי אפשריתבדיקה שיפוטי

ג� א� תוטל חובה . ע� זאת אי� בחשש זה משו� הצדקה לוותר כליל על החובה

לא כל השיח הציבורי יובא לבחינה שיפוטית אלא רק אות� , משפטית לומר אמת לציבור

כדי שה� חשובי� מספיק , יחשוב שה� שקריי�) או תובע או מאשי�(דברי� שעותר 

 
 ). ראו ש�( שלא עמד בנטל הכלכלי Political Watch סגירת האתר הישראלי בש� כ� למשל  90
 .והטקסט הצמוד לה 83ש " הלעיל ראו  91
א� בפרסומיה הרשמיי� או על גבי , א� במתקניה(ידע הנמסר לציבור ביוזמתה של הרשות  מלמשלכ�   92

וכ� מידע הנמסר לציבור במסגרת בקשות מידע על פי חוק חופש , )פלטפורמות של תקשורת דיגיטלית
 .1998–ח"התשנ, המידע

ראו . רמות אינטרנטע� הציבור באמצעות פלטפו, דברורי באופיו, רשויות מנהליות רבות מקיימות קשר  93
; http://bit.ly/2t4NeIC משרד הביטחו�דוגמאות אחדות מתו� רבות אחרות בעמודי הפייסבוק של 

 משרד הביטחו�; http://bit.ly/35YoQHp יפו�עיריית תל אביב; http://bit.ly/39eqoPy משטרת ישראל
http://bit.ly/2Qn5SUa . 

 –לי� של משרדי� ממשלתיי� וכדומה "מנכ, משפטי לממשלההיוע� ה, ל" דוגמת הרמטכ–בכירי מנהל   94
ובמסגרת זו ג� ה� צריכי� להיות , מופיעי� ג� ה� מדי פע� בתקשורת ומתבטאי� בענייני� ציבוריי�

ל "אפשר לציי� את הריאיו� שקיי� מפכ, לדוגמה מ� הזמ� האחרו�. כפופי� לחובה לומר אמת לציבור
: עובדה"ראו .  אילנה דיי� ושעורר מחלוקת ציבורית עובדתיתהמשטרה רוני אלשיי� ע� העיתונאית

ראיו� "גלעד צוויק ; https://bit.ly/2qoGOCM, )7.2.2018, שידורי קשת" (אלשי� יוצא מהבונקר
 /https://bit.ly )8.2.2018( מידה" ?הא� המשטרה מסרה מידע כוזב לציבור: 'עובדה'ל ב"המפכ

2JIVDal. 



  �"תש נ משפטי	  אלעד אורג

54  

אפשר ג� לקוות . ושה� ניתני� להוכחה בראיות, להטריח את עצמו ואת בית המשפט בה�

אנטה על התנהגות� של נושאי �כי עצ� קיומה של חובה משפטית לומר אמת ישפיע אקס

כמו כ� יש כלי� משפטיי� . המשרה הציבורית ויפחית את המקרי� שנאמרי� בה� דברי שקר

 ובתי המשפט עצמ� נוטי� לדחות טיעוני� 95, שיש בה� ממשלהבחי� בי� פניות סרק לפניות

  96.כאשר ה� נשמעי� נגד הרחבת הביקורת השיפוטית" חשש מהצפה"מסוג 

  פוליטיזציה) 3(

חשש נוס� ממשפוט חובת� של נושאי משרה ציבורית לומר אמת במסגרת פעילות� 

בסביבות . ליטיי�הציבורית הוא שבית המשפט יהפו� לזירה של התגוששות בי� יריבי� פו

שלטוניות בכלל ופוליטיות בפרט לא חסרי� תמריצי� ובעלי עניי� שירצו להבי� את 

החשש הוא שבתי המשפט . לא דיברו אמת) היריבי�(יריביה� בקביעה שיפוטית שאלה 

שמבקש להבי� ) או שלוחיו(ייאלצו שוב ושוב להכריע בי� פוליטיקאי מהצד האחד 

תעצמנה , תהפוכנה הקביעות השיפוטיות כלי במשחק הפוליטיכ� . פוליטיקאי מהצד האחר

את הטענות שמוטחות בפני בית המשפט כמי שיורד לזירה הפוליטית ותפגענה באמו� 

  .הציבור בבתי המשפט

חשש זה אינו מצדיק הימנעות מהטלתה של חובה על נושאי משרה ציבורית , לדעתי

עד כמה שיש לקבל . ל פעילות שיפוטיתולו מפני שהוא קיי� תמיד בכ, לומר אמת לציבור

יש לקבל אותו ג� כשמדובר , אותו בהקשר של חובת� של נושאי משרה ציבורית לומר אמת

המשפט האזרחי ובוודאי , המשפט הפלילי. בחובות אחרות של נושאי משרה ציבורית

 ובכאלה שהוגשו 97המשפט הציבורי עמוסי� בפסקי די� שהיו לה� השלכות פוליטיות

ואפשר להניח , ות בידי פוליטיקאי� שביקשו לתקו� החלטות ומעשי� של יריביה�ישיר

שלא פע� הדבר נעשה ג� מתו� מניעי� פוליטיי� ולא רק מתו� הרצו� לשמור על שלטו� 

 עדיי� אי� בכ� כדי להצדיק ויתור על הדרישה כי נושאי המשרה הציבורית יאמרו 98.החוק

 
 .והטקסט הצמוד לה� 189–188ש "ה� ראו להלדוגמאות ל  95
 286 שופט בחברה דמוקרטיתאהר� ברק ; )2004 (2007–2006 כר� ג הסמכות המינהליתראו יצחק זמיר   96

)2004.( 
' התנועה למע� איכות השלטו� בישראל נ 3094/93� " ראו בגלדוגמאות אחדות מתו� רבות אחרות  97

בעקבותיו העביר ראש הממשלה יצחק רבי� את השר אריה ) (1993 (404) 5(ד מז"פ, ממשלת ישראל
ראש ממשלת '  אזרחי� למע� מנהל תקי� וטוהר המידות נ–אמיתי  4267/93� "בג; )דרעי מתפקידו

יר ראש הממשלה יצחק רבי� את סג� השר בעקבותיו העב) (1993 (441) 5(ד מז"פ, יצחק רבי�, ישראל
ראש הממשלה אריאל ' התנועה למע� איכות השלטו� בישראל נ 1993/03� "בג; )רפאל פנחסי מתפקידו

 –אמונה  5853/07� "בג; )בעקבותיו התאפשר מינויו של צחי הנגבי לשר) (2003 (817) 6(ד נז"פ, שרו�
בעקבותיו ) (2007 (445) 3(ד סב"פ,  אולמרטאהוד, ראש הממשלה' תנועת האישה הדתית לאומית נ

 ).התאפשר מינויו של חיי� רמו� לשר
 403) 4(ד מח"פ, עיריית ירושלי�' לנדאו נ 1901/94� " ראו בגלדוגמאות אחדות מתו� רבות אחרות  98

; )חבר הכנסת לנדאו תוק� את מדיניות עיריית ירושלי� באכיפת עבירות בנייה במזרח העיר) (1994(
) 24.8.2015, פורס� בנבו (ראש ממשלת ישראל' מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד נ 3132/15� "בג

; )תוקפת את חוקיות מינויו של חבר הכנסת יעקב ליצמ� כסג� שר במעמד של שר" יש עתיד"מפלגת (
חברת הכנסת שולמית אלוני וחברי כנסת ) (1987 (1) 2(מא ד" פ,שר המשפטי� ' אלוני נ86852/� "בג

נוספי� תוקפי� את החלטתו של שר המשפטי� אברה� שריר לא להסגיר לצרפת את העבריי� ויליא� 
 ).נקש



  חובת� של נושאי משרה ציבורית לומר אמת לציבור  �"תש נ משפטי	

55  

יקר בהקשרי� האלה הוא השמירה על שלטו� החוק הע, יהא המניע אשר יהא. אמת לציבור

בתי המשפט צריכי� , וא� נושא משרה ציבורית אכ� לא עמד בחובה חוקית כלשהי, בשלטו�

קביעות בית המשפט , כמו כ� בהקשר הספציפי של החובה לומר אמת. לטפל בפג� זה

כאמור החשש ובאלה , צפויות להיות ניטרליות יחסית מהבחינה הערכית וממוקדות עובדות

  99.מפגיעה באמו� הציבור בבית המשפט הוא פחות

 קווי המתאר של החובה. 3

נושאי המשרה הציבורית הכפופי� . חשוב אפוא שנושאי משרה ציבורית יאמרו אמת לציבור

: לרבות משפטיי�,  אומנ� יש הבדלי� ביניה�100.לחובה זו ה� ג� הנבחרי� וג� הממוני�

שלה� בפני " כוח הסבולת" ובכלל זה 101נדרש מה�ה� מבחינת סטנדרט ההתנהגות ה

 וה� מבחינת מעמד� 103 ה� מבחינת התפיסה המושגית של תפקיד�102,ביקורת ציבורית

זמנית � נוכח הבדלי� אלו ונוספי� הדי� לעיתי� אוסר על אותו אד� להימצא בו104.החוקי

י� נאמנות  ע� זאת ג� הנבחרי� וג� הממוני� ה� משרתי ציבור החב105.בשני סוגי המשרות

 ג� אלה וג� אלה יכולי� וצריכי� לשמש מקור מידע אמי� לציבור בעיד� הנוכחי 106.לציבור

 ג� אלה וג� אלה משפיעי� על התפיסה הכללית 107.שבו קשה יותר ויותר לדעת מהי האמת

 
 .והטקסט הצמוד לה� 66–63ש "הלעיל ראו   99

 .1ש "הלעיל ראו   100
הראשו� . לא הרי נבחר ציבור כהרי עובד ציבור ("471' בעמ, 97ש "לעיל ה, י� אמית"בגראו למשל עניי�   101

א� שוני זה אי� , ידי נבחרי הע� ועומד לשיפוט��השני נבחר על. ידי הע� ועומד לשיפוטו�נבחר על
 הבוחר אינו בא במקו� די� המשפט ואי� די�[...] משמעותו כי נבחר הע� עומד לפני די� הבוחר בלבד 

דווקא עובדת היותו של אד� נבחר ציבור מחייבת אותו ברמת התנהגות קפדנית , אכ�. הוא יכול להחליפו
נאמ� לע� וראוי , ידי הע� צרי� לשמש מופת לע��מי שנבחר על. 'רגיל'מעובד ציבור , אתית יותר, יותר

 ").לאמו� שהע� נת� בו
 לפסק דינו של המשנה לנשיאה 25' פס, 23) 1(ד סה"פ, מדינת ישראל' אונגרפלד נ 7383/08פ "ראו דנ  102

ס� הסיבולת המצופה מעובדי ציבור אינו בהכרח הס� המוצב בפני נבחרי הציבור , אכ�) ("2011(ריבלי� 
 ").אול� בשו� פני� אינו ס� הסיבולת המצופה מ� הציבור הכללי

ונושאי משרה ציבורית ממוני� אמורי� לבצע , לקבוע מדיניות, וניתולו ברמה העקר, נבחר הציבור אמור  103
 .568–567' בעמ, 21ש "לעיל ה,  כר� אהסמכות המינהליתראו זמיר . את המדיניות

יי� תחולת לענ. 4ש "ה, 542' בעמ, ראו ש�, של הרשות" עובדי�"לעניי� מעמד� לפי דיני העבודה כ  104
 .569–568' בעמ, חוקי� אחרי� ראו ש�

, 1969–ט"התשכ, ]נוסח משולב[ לחוק הבחירות לכנסת 56' ס; הכנסת: יסוד�לחוק) 8(7' ראו למשל ס  105
' ראו ג� ס. האוסרי� על עובדי מדינה בכירי� להשתת� בבחירות אלא א� התפטרו קוד� לכ� מתפקיד�

 לפקודת העיריות 120' ס; 1964–ד"התשכ, )הגבלת הזכות להיבחר(הרשויות המקומיות  לחוק 3, 2
 .1965–ה"התשכ, ]נוסח חדש[

נבחר הציבור עשוי לחוב נאמנות ג� , ובכפו� לה, יצויי� כי יש הסבורי� שנוס� על הנאמנות לציבור  106
סוזי נבות ; 570–569' בעמ, 21ש "לעיל ה,  כר� אהסמכות המינהליתראו למשל זמיר . לציבור בוחריו

 ).2000 (433 לא משפטי�" 'נאמ� הציבור'חבר הכנסת כ"
 ).כשהציבור מאמי� לה�() א(1.פרק בלעיל ראו   107
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 בעקבות זאת ג� אלה 108.של אמינות השלטו� ושל נורמת אמירת האמת בחברה בכללותה

  109. כפופי� ברמה העקרונית לחובה לומר אמת לציבורוג� אלה צריכי� להיות

אומנ� אפשר להניח שערכה המוסרי של אמירת האמת עדיי� מנחה רבי� מנושאי 

נדרשי� ג� מנגנוני� , א� כפי שתואר קוד�, המשרה הציבורית ג� ללא חובה משפטית

 ע� .געיוולתק� את פ, להתמודדות ע� מקרי� שבה� נאמר שקר, לרבות שיפוטיי�, חיצוניי�

כמפורט , מהותיי� ומוסדיי�, זאת בעיצוב החובה המשפטית צריכי� לבוא שיקולי� נוספי�

לפיכ� בעיצוב חובת� של נושאי משרה ציבורית לומר אמת לציבור אני מציע לתת את . לעיל

, הדעת לשלושה היבטי� לא כרשימה סגורה אלא כהתוויית מסגרת חשיבה ראשונית לחובה

  .ש עיצוב מפורט יותר שלהשבוודאי עוד נדר

 התגבשות החובה) א(
 יש לבדוק א� הטענות ראשית. היבט אחד הוא התגבשותה של החובה מהבחינה המהותית

, דעות, כאמור. מידע�נגד הביטוי שהוא לא אמיתי מתייחסות לרכיב עובדתי או למטא

נית� לשפוט הערכות והבטחות לעתיד אינ� מסוג הדברי� ש, נראטיבי�, פרשנויות, מסקנות

 נקודת שנית 110.ויש להותיר� מחו� להיקפה של החובה, על פי אמות מידה של אמת ושקר

חובה עליו לדבר , המוצא היא שכאשר נושא משרה ציבורית מתבטא בענייני� עובדתיי�

יש להכיר במצבי� ,  כלומר111.השקר הוא בגדר חריג שמצרי� הצדקה רבת משקל. אמת

כגו� ביטויי� ,  לומר אמת כיוו� שהשקר הוא לגיטימיחריגי� שבה� אי� חלה החובה

אול� מצבי� אלה צריכי� להיות , מבצעיי��המבקשי� ליצור הטעיות בענייני� ביטחוניי�

וכאשר התועלת מהשקר עולה , נדירי� ולאחר שנשקלו כל החלופות שאינ� כרוכות בשקר

  112.בהרבה על פגעיו

 תוצאת הפרת החובה) ב(
מהי התוצאה האופרטיבית של הפרת חובתו של נושא המשרה היבט אחר הוא השאלה 

. התשובה לשאלה זו צריכה להיות גמישה ומותאמת לנסיבות המקרה. הציבורית לומר אמת

ע� זאת כדאי להתעכב על שני סוגי� עיקריי� של תוצאות למקרה שבו הופרה החובה של 

שתופעלנה בנוגע , ייניותתוצאות ענ, האחדהסוג . נושא משרה שלטונית לומר אמת לציבור

במוב� של תיקו� העובדות והבאת האמת , בהקשר זה יש להעדי� תוצאה פוזיטיבית. לביטוי

 
 ).כשהציבור לא מאמי� לה�() ב(1.פרק בלעיל ראו   108
ית לחובה אי� משמעה כי לא ייתכנו הבדלי� ביישומה של החובה  הכפיפות המשותפת העקרונע� זאת  109

 ).והטקסט הצמוד לה 134ש "הלהל� ראו (
 ").מהי אמת("פרק א לעיל להרחבה ראו   110
 .32' בעמ, 16ש "לעיל ה, BOKראו   111
יש כמוב� להתייחס למצבי� של שקרי� מוצדקי� כמו , של מאפייני הדיו� המשפטי, מבחינה מעשית  112

. תיחש� שקריותו של השקר הרצוי אגב הדיו�, שא� לא כ�, שמתייחסי� למצבי� המצריכי� סודיות
על הנמקה ולהקפיד , ובמעמד צד אחד, בדלתיי� סגורות" שקר רצוי"לפיכ� יש לערו� את הדיו� בטענת 

מפקד כוחות ' אר נ'נג 3235/13� "ראו למשל בג. לא מפורטת של פסק הדי� כנהוג בענייני� סודיי�
ש� ציי� ) (27.5.2013, פורס� בנבו(רובינשטיי� ) כתוארו אז(ו לפסק דינו של השופט ' פס, ש"ל באיו"צה

לא ראינו מקו� , טענותכתו� שמיעת , אחר עיו� בחומר החסוי בהסכמה: "כ�, בי� השאר, בית המשפט
 ").להתערבות
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בוודאי כאשר מדובר במחיקה , על פני תוצאה נגטיבית של מחיקת הביטוי, לידיעת הציבור

איסור לשאת נאו� שתוכנו ידוע מראש או לפרס� (שהיא בגדר מניעה מוקדמת של הביטוי 

איסור , כמו צו מחיקה(ג� כאשר מדובר במחיקה מאוחרת של הביטוי ,  א� לדעתי113,)פרס

מקרינות כוחנות וה� , כלומר צנזורה,  כל מחיקה או חסימה של ביטוי114).הפצה או החרמה

עיקר ההתנגדות למעורבות ממשלתית או , למעשה. תוצאה חמורה מבחינת חופש הביטוי

לעומת זאת תוצאה . מדובר בהתערבות מסוג של צנזורהשיפוטית בביטוי חופשי היא כאשר 

אפשר לומר א� שתוצאה . עניינית פוזיטיבית ממזערת למינימו� את הפגיעה בחופש הביטוי

מידע אמי� " שוק הרעיונות"באשר היא מוסיפה ל, "דיבור בתגובה"כזו נאמנה לרעיו� של 

ו תכלול קביעה שיפוטית תוצאה עניינית פוזיטיבית כז. בדמות קביעתו של בית המשפט

וכ� , )מהי האמת בנושא שבו עסק הביטוי, או כשנית� וצרי�(שתוכ� הביטוי אינו אמת 

 כ� למשל במקרי� שבה� הביטוי 115.במידת הצור� ג� את דרכי הפרסו� של קביעה זו

יחייב בית , השקרי הופ� על גבי במה מוטה או על גבי במה אישית שבשליטת הדובר

וא� בצמוד , קביעת בית המשפט על גבי אותה במה ובאופ� בולט מספיקהמשפט להפי� את 

 של תוצאות הסוג השני 116.כאשר הדבר אפשרי מבחינה טכנולוגית, להודעה המקורית

אפשריות הוא תוצאות אישיות שתופעלנה נגד הדובר ותרתענה אותו ואחרי� מלהפר את 

 
' בעמ, 78ש " לעיל ה,כהנאעניי� ; )1989 (871–864, 840) 3(ד מג"פ, שפירא' אבנרי נ 214/89א "ראו ע  113

297–298 . 
בש� חופש הביטוי . טיתהדי� נוהג זהירות ג� בצנזורה לא שיפו. לחוק איסור לשו� הרע) 1)(א(9' השוו ס  114

דוגמת פייסבוק ( כמפעילי רשתות חברתיות –הוא מצמצ� את אחריות� של מתווכי מידע מקווני� 
) טוקבקי�(פלטפורמות תוכ� המאפשרות תגובות משתמשי� , )דוגמת גוגל(מנועי חיפוש , )וטוויטר
ת� להימנע מצנזורה ובכ� מעודד או,  למידע מעוול שקרי שמפיצי� המשתמשי� בשירותיה�–וכדומה 

סוגיה זו התעוררה בעיקר בהקשרי� של ביטויי משתמשי� שעשויי� להכיל . של ביטויי המשתמשי�
באנגליה ה� אחראי� רק כאשר ; בארצות הברית מתווכי המידע חסיני� כמעט לגמרי. דברי לשו� הרע

 המזיק ולא פעלו באיחוד האירופי ה� אחראי� רק כאשר ידעו בפועל על קיומו של התוכ�; התרשלו
ובישראל טר� התגבשה מדיניות אחידה ברורה לא בחקיקה ולא ; ")הודעה והסרה"נוהל (להסרתו 
על אחריות� של אתרי אינטרנט לתוכ� מזיק של "בארי� ' ראו אמל גלסקירה פרטנית של הדיני�. בפסיקה

הוצאה "מיכל לביא  ;)2011 (272–267, 263ט קרית המשפט " משתמשי� בראי הניתוח הכלכלי למשפט
 לא מחקרי משפט" על אחריות מתווכי� מקווני� להפצה למשנית והשפעה על זמינות מידע: מֶהקשר

מתווכי המידע אינ� יכולי� לתת מענה לביטויי שקר של נושאי משרה , לדעתי). 2018 (551–531, 491
ווכי� בשל רשלנות או אלו המטילות אחריות על המת(ג� על פי הגישות המחמירות יחסית . ציבורית

או , האחריות על המתוו� מוטלת רק במקרי� שבה� הוא ידע, ")הודעה והסרה"משו� שלא קיימו נוהל 
ראו . ובדר� כלל כאשר שקריותו גלויה על פני הביטוי עצמו, שהביטוי הוא לא חוקי, היה עליו לדעת

, פורס� בנבו(רובינשטיי� ) ארו אזכתו(ז לפסק דינו של השופט ' פס, שפירא' דוביצקי נ 1700/10א "רע
11�44711) א"ת מחוזי(א "ע; )20.5.2010� לפסק דינה של השופטת כה� 16' פס, בר נוי' סביר נ 14

, א� לא זהו המצב השכיח כשמדובר בביטויי� של נושאי משרה ציבוריי�). 22.6.2015, פורס� בנבו(
דברי� אלא מצרי� הלי� בירור שמתווכי שברוב המכריע של המקרי� השקר אינו גלוי בה� על פני ה

 .המידע אינ� מסוגלי� או נדרשי� לערו�
, 13ש "לעיל ה, שנהר ראו עניי� ליישומו של סעי� זה בפסיקה. לחוק איסור לשו� הרע) 2)(א(9' והשוו ס  115

 .363–362' בעמ, לפי חוק זה ביחס למדינה ראו ש�, לא ממוניי�, על סעדי� ענייניי�. 362–359' בעמ
 ).1990 (798) 1(ד מד"פ, רשות השידור' אלדורי נ 146/89� "והשוו בג  116
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,  לדעתי117).יוב בפיצוי כספידוגמת הטלת סנקצייה או אחריות הגוררת ח(החובה בעתיד 

, פוזיטיביות(השיקול של חופש הביטוי מצדיק להעדי� ברוב המקרי� תוצאות ענייניות 

,  את אלה יש להותיר רק למצבי� חמורי�118.ולהשתדל להימנע מתוצאות אישיות) כאמור

ובראש ובראשונה מצבי� שדבק בה� אש� סובייקטיבי בהתנהגותו של נושא המשרה 

דפוס אישי חוזר של שקרי� ; גמת שקרי� מכווני� בשונה מטעויות בתו� לבהציבורית דו

 119,שקרי� בביטויי� מחושבי� בשונה מביטויי� ספונטניי�; בשונה ממעידות בודדות

לצד זאת ייתכנו נסיבות אובייקטיביות מחמירות נוספות אשר יצדיקו תוצאות . וכדומה

דיוקי� �י� מ� האמת בגסות בשונה מאיאישיות קשות עוד יותר דוגמת שקרי� בוטי� הסוט

בשונה משקרי� במישור ) זיופי� והתחזויות(מידע �שקרי� שה� במישור המטא; חלקיי�

כיוו� שהיא , אומנ� ג� בתוצאה עניינית פוזיטיבית יש משו� פגיעה אישית. העובדתי בלבד

ע� זאת . ובכ� להביכו, מעמידה את הדובר בעיני הציבור כמי שלא הקפיד לומר את האמת

תוצאה כזו היא בעייתית פחות מ� ההיבט של חופש הביטוי כיוו� שאינה משיתה סנקצייה 

ישירה אלא רק מתקנת את כשל השוק שבו השיח הציבורי אינו יכול להביא את האמת 

שג� (היא יוצרת הרתעה דומה באופייה להרתעה שיוצר חופש הביטוי , למעשה. לציבור

 
ה� יכולות , אול� כאשר הוא משמש אורג� של רשות, תוצאות אישיות יכולות לפעול כלפי אד� מסוי�  117

) הפועל בתחומי המשפט הציבורי(פעולה שלא כדי� של שוטר ", כ� לדוגמה. לפעול ג� כלפי הרשות
) המהווה את המסגרת של המשפט האזרחי בה פעל השוטר(עשויה להטיל אחריות בנזיקי� על המדינה 

אורג� ותאגיד עשויי� לחוב שניה� בגי� ) [...] המהווה אישיות משפטית במשפט הפרטי(ועל השוטר 
" תאגיד אחראי אישית למעשה האורג�וה, האורג� אחראי אישית למעשיו הוא. מעשה נזיקי� של האורג�

 )).1991 (130, 102) 4(ד מה"פ, רוטברד' ברק נ�עיריית בני 324/82א "ראו ע(
השופט ווייט נמנה ע� . התבטא ג� שופט בית המשפט העליו� האמריקאי ביירו� ווייט, ברוח דומה  118

שבה , New York Times Inc. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964)שופטי הרוב בפרשה המפורסמת של 
קבע בית המשפט כי על מנת לזכות בפיצוי בגי� פרסומי דיבה שליליי� ושקריי� יש להוכיח שהפרסומי� 

 Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmossבפרשת , שני� אחר כ�. ”Actual Malice“)(נעשה בזדו� 
Builders, Inc., 472 U.S. 749, 772 (1985) ,ייט כ�כתב השופט וו :“Nothing in the central rationale 

behind New York Times demands an absolute immunity from suits to establish the falsity of a 
defamatory misstatement about a public figure where the plaintiff cannot make out a jury case 

of actual malice” .רונלד דבורקי� שהציע להדרי� את המושבעי�' ה הביע ג� פרופעמדה דומ: “[T]o 
announce decisions on the issues of truth and actual malice separately, so that a public figure 
might at least have the satisfaction and benefit of a declaration of his innocence even if his 

failure to prove reckless disregard prevents him from winning financial compensation” . ראו
RONALD DWORKIN, FREEDOM'S LAW: THE MORAL READING OF THE AMERICAN 

CONSTITUTION 192 (1996) . ראו ג�Kane ,השיקול של מניעת ההרתעה . 804–791' בעמ, 2ש "לעיל ה
לחוק ) א(1' הוא ג� אחד השיקולי� המרכזיי� בבסיס החסינות המוענקת לנבחרי ציבור בס, האישית

' בעמ, 47ש "לעיל ה, ב� משהראו עניי� . 1951–התשי!א, זכויותיה� וחובותיה�, חסינות חברי הכנסת
435 . 

, דיוקי� עובדתיי��שמטבע הדברי� עלולי� להשתרבב בו אי, בהקשר זה יש להבחי� בי� דיבור ספונטני  119
כאשר בי� הקטבי� המובהקי� יש , לבי� הצהרות רשמיות שבה� מצופה רמה גבוהה של דיוק עובדתי

מקרי . מדיה�ובנסיבות מסוימות הודעות בניו, דוגמת נאומי� כתובי�, דיבור לא רשמי א� מחושב
מדיה יכולות להיות מתוכננות בקפידה ולאור� �כ� למשל הודעות בניו. הביניי� ה� כמוב� תלויי נסיבות

בתגובה מיידית לאירוע , אבל יכולות ג� להיכתב בלח� זמ� לעיתי� בתו� שעות וא� דקות, זמ� רב
 .כלשהו
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להפרי� את דבריו של אלמוני ובכ� להביאו לידי מבוכה ולפגוע במסגרתו פלוני אמי� יכול 

  ).במוניטי� שלו

המבכרת בדר� כלל , הגישה הזהירה שאני מציע לתוצאה האופרטיבית של הפרת החובה

מתחייבת לדעתי מהחשיבות העליונה שיש לייחס לחופש , תוצאות ענייניות פוזיטיביות

על תמריצי� מספיקי� , על א� מתינותה, ומרתהיא ג� ש. הביטוי של נושאי משרה ציבורית

תוצאה עניינית פוזיטיבית . לעותרי� תובעי� ומאשימי� להביא את המקרה לבירור משפטי

למי שמעוניי� במידע אמי� , היא בעלת ער� להגנת שמו הטוב של מי שהשקר השמי� אותו

ני� להבי� את למי שמבקש להג� על רמת השלטו� וליריבי� שמעוניי, לצור� קבלת החלטה

כמו כ� היא עדיי� מותירה פתוחה את האפשרות לתוצאות . הדובר ששקרו ייחש� ברבי�

, אשר יובאו לדי� על ידי גופי אכיפת החוק, אישיות במקרי� המגיעי� לכדי עבירות פליליות

  .אשר יובאו לדי� בידי נפגעי נזק המעונייני� בסעד או פיצוי, או עילות אזרחיות

 ת באכיפת החובההדעשיקול ) ג(
כלומר , היבט נוס� הוא השאלה א� מבחינה מוסדית ראוי שבית המשפט יאכו� את החובה

אפשר . יטיל עונשי� ויעניק סעדי� בשל ביטויי שקר של נושא משרה ציבורית, יכריע, ידו�

: להבחי� בשאלה זו בי� שני שיקולי� עיקריי� להימנעות מאכיפה שיפוטית של החובה

עוצמתה של , השני; לבירור האמת והפצתה, לא שיפוטית, ה של דר� חלופיתקיומ, הראשו�

   120.הפרת החובה היא כזו שאינה מצדיקה השקעה של משאבי� שיפוטיי� בבירור האמת

שהאמת תתברר , עד כמה שהדבר נית�,  מבוסס על ההנחה שמוטבהשיקול הראשו�

� חופש הביטוי וכ� למנוע יש בכ� לשרת את ער. באמצעות שיח ציבורי ולא בבית המשפט

אפשר לשער שבמקרי� רבי� פנייה לנושא המשרה הציבורית . עומס מיותר מבתי המשפט

" בדיקת עובדות"של אחרי� או פעילות עיתונאית של " דיבור בתגובה"שיתק� דבריו או 

שוק "ע� זאת כאשר . יספיקו על מנת לתק� את המידע השגוי ולהביאו בפני הציבור

דיבור "כאשר הביטוי השקרי הופ� בפלטפורמות שבה� ה: למשל, כשלנ" הרעיונות

או כאשר מתגלעת מחלוקת בי� נושא המשרה הציבורית לבי� מבקריו , אינו נשמע" בתגובה

ובמיוחד כאשר (כשאי� מתאפשר למאזי� סביר להכריע ביניה� , בדבר אמיתות העובדות

 
להבדיל משיקול הדעת (נית� לעצב שיקולי� אלה ג� כשיקולי� המונעי� את התגבשותה של החובה   120

, ראשית: מכמה טעמי�, אול� אני בוחר למק� שיקולי� אלה במסגרת שיקול הדעת האכיפתי). באכיפתה
חובתו של נושא משרה ציבורית לומר אמת . השיקולי� האמורי� ה� מוסדיי� באופיי� ולא מהותיי�

וג� כאשר מדובר בנושא , "דיבור בחזרה"קמה ג� כאשר יש גור� שיכול להפרי� את דבריו באמצעות 
הדר� הישרה והנכונה היא לומר שהחובה לומר אמת קמה . שאינו מצדיק השקעה של משאבי� שיפוטיי�

קביעתה של חובה רחבת היק� , שנית. אלא שלא ראוי לאוכפה בבית המשפט, ג� במצבי� אלה
ויי� להשתנות מאפשרת גמישות גדולה בפיתוח ובהחלה שלה העש) בהשארה של שיקול דעת באכיפתה(

. )2010 (51–43 מידתיות במשפטהשוו אהר� ברק . מעניי� לעניי� אגב שיקו� של צורכי הזמ� והמקו�
יש בכ� מ� הדמיו� להעדפה במשפט החוקתי הישראלי להרחיב את היקפ� העקרוני של זכויות ובה , אכ�

יות שיקול דעת שיפוטי בתחו� של חובות ציבור, שלישית. בעת להכיר בגבולות של מידת ההגנה עליה�
סדרי די� () ג(2.פרק גלהל� ראו ג� (הוא עניי� שבשגרה , )ג� א� הופרה(בשאלה א� בכלל לדו� בחובה 

 )).במשפט המנהלי
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הטיה המחנאית מעוותת את השיפוט ש� ה, נושא הביטוי מצוי במחלוקת בי� מחנות ברורי�

  122. נחוצה קביעה שיפוטית– 121)העובדתי

נקודת המוצא בו היא שא� שנושא המשרה הציבורית . הוא מורכב יותרהשיקול השני 

וא� שהשקר לא יופר� מחו� לבית המשפט בעזרת המנגנוני� של שיח , שיקר לציבור

תאורטית היה . על אפיו� מעשיזהו שיקול ב. בית המשפט יימנע מאכיפת החובה, ציבורי

ובהיעדר , שבכל פע� שנושא משרה ציבורית יפר את חובתו לומר אמת, לו נית�, מוטב

אול� בשל ריבוי השיח . יאכו� אותה בית המשפט, מנגנוני שוק אפקטיביי� להפרכת השקר

בי� נושאי משרה ציבורית לציבור ובשל ריבוי גורמי� שעשויי� לחלוק על העובדות 

. לא יהא מעשי להעניק סעד שיפוטי בגי� כל מחלוקת כזאת, י� נושאי משרה ציבוריתשמציג

  .יש לזהות את אות� המקרי� שראויי� לאכיפה משפטית, משכ�

חובת נושא , כלומר. בהקשר זה אני מציע לבחו� את מידת הפוגענות של הביטוי השקרי

ביטויי� שקריי� המשרה הציבורית לומר אמת תיאכ� בבית המשפט רק במקרי� של 

הסתברות הפגיעה , שפוגעי� באינטרסי� חיוניי� ולאחר בחינת האינטרס הנפגע מ� הביטוי

 אול� יש להתאימה 123,בחינה כזו מקובלת בכל סוג של הסדרת ביטויי�. בו ועוצמתה

  .להקשר המיוחד של פוגענות� של ביטויי שקר

קריי� של פגיעה שגורמי� בנוגע לסוג האינטרס הנפגע יש להבחי� בי� שני סוגי� עי

 הוא פגיעה קונקרטית הקשורה לתוכ� הביטוי ונובעת מכ� הראשו�הסוג . שקרי� ציבוריי�

עובדות שקריות בנושא מסוי� מטעות את הציבור ועלולות לפגוע . שהציבור מאמי� לדובר

במצב כזה הפגיעה הפוטנציאלית היא קוד� . באינטרסי� ספציפיי� הכרוכי� בנושא הביטוי

, למשל. כול בהחלטות ציבוריות או אישיות שגויות שמתבססות על המידע השגוי שנמסר

א� שר הבריאות פרס� נתוני� חיוביי� שקריי� בנוגע להיקפו ולרמתו של השירות הרפואי 

, עלולי� להיפגע האינטרסי� של בריאות הציבור, הנית� בבתי החולי� הממשלתיי� בישראל

בריאות הציבור עלולה להיפגע כיוו� שלפי המידע . כלכליי�ההלי� הדמוקרטי ואינטרסי� 

השקרי שמסר שר הבריאות אנשי� עלולי� לסמו� יתר על המידה על השירות הרפואי 

הממשלתי ולהימנע משירותי� או מביטוחי� משלימי� שעל רקע המידע שמסר השר ה� 

� עלול להערי� ביתר ההלי� הדמוקרטי עלול להיפגע כיוו� שציבור הבוחרי. ייראו מיותרי�

אינטרסי� כלכליי� עלולי� להיפגע כיוו� שמשקיעי� פוטנציאליי� . את כישוריו של השר

על מידע זה בנוגע להחלטות ההשקעה , ולו במידה חלקית, מקרב הציבור המסתמכי�

פגיעה קונקרטית אפשרית . האישיות שלה� יימנעו מלהשקיע במיזמי בריאות משלימי�

אזי ג� ה� , א� העובדות השקריות נאמרות על אד� או קבוצה. הביטוינוספת היא במושא 

 למשל במקרה שבו חבר כנסת מ� 124,נפגעי� בגלל הצגת� השקרית בפני הציבור

שר , האופוזיציה פרס� נתוני� והשמצות שקריי� נגד מערכת הבריאות והעומד בראשה

 
 .והטקסט הצמוד לה� 89–88ש "הלעיל ראו   121
 ). 57ש "הלעיל ראו (שיפוטי אחר �ו בגו� שיפוטי או מעי�בבית המשפט א, כאמור  122
 ).2000 (529–525, 509 אכר� מבחר כתבי� " חופש הביטוי ומגבלותיו"ראו למשל אהר� ברק   123
ז הפגיעה העיקרית היא בשמ� וא, התוכ� יכול להיות ג� שלילי בנוגע לאד� או לקבוצה, לבד מהשקריות  124

, ראו אורג. עצ� ההצגה השקרית יכול לפגוע בזהות� הציבורית, אול� ג� ללא מרכיב ההשמצה. הטוב
 . והטקסט הצמוד לה�246–245ש "ה, 10ש "לעיל ה
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, סו על מידע שקרי זהמלבד הפגיעה בהחלטות הציבור שיתבס. יריבו הפוליטי, הבריאות

 של פגיעה משקרי� השני הסוג 125.נפגע ג� האינטרס של השר בשמירה על שמו הטוב

, שאומרי� נושאי משרה ציבורית הוא הפגיעה הכללית המצטברת באמינות תשתית המידע

שקרי� יחידי� עשויי� להצטבר לכדי , כאמור. הנובעת מעצ� שקריותו של הביטוי

. או למצער לתפיסה ציבורית כאילו קיימת נורמה כזו, ת שקרהתגבשותה של נורמת אמיר

ובכ� , )הרווחת או המדומיינת(במצבי� אלה כל שקר נוס� מחזק ומנציח את הנורמה 

 כדאי 126.מקעקע את תשתית המידע ומעמיק את חוסר האמו� בשלטו� ובחברה בכללותה

קא להחמיר את להעיר כי בסוג זה של פגיעות יישומה של החובה עלול בתחילה דוו

אכיפתה של החובה לומר אמת תחשו� ברבי� את עובדת השקריות של הביטויי� . הפגיעה

א� כי אולי ג� (ותחזק את העמדות המייחסות חוסר אמינות לנושאי המשרה הציבורית 

ייתכ� שבדיקה שיפוטית של מקרי� שבה� מואשמי� נושאי המשרה הציבורית בשקר , ההפ�

אול� אי� ). � בדר� כלל את האמת ודווקא תחזק את האמו� בה�תגלה שה� דווקא אומרי

בכ� כדי לשלול את חשיבותה וג� את יעילותה של חשיפת האמת באות� המקרי� שבה� 

, בטווח הקצר ייהנה הציבור מכלי אמי� לבירור האמת. השקר פוגע באינטרסי� חיוניי�

ביטויי� הפוגעי� באינטרסי� למצער ב, ובטווח הארו� ידע הציבור וידעו משרתיו כי האמת

וידיעה זו תחזק את המחויבות לנורמת אמירת האמת ואת אמינותה , סופה להתברר, חיוניי�

  .של תשתית המידע

בכל הנוגע להסתברותה ולעוצמתה של הפגיעה הנדרשת מביטוי השקר לצור� אכיפה 

 בביטויי כיוו� שג�, ראשית. יש להימנע משימוש בנוסחה אחודה, שיפוטית של החובה

,  למשל127.נהוגות דרישות שונות לפי סוגי האינטרסי� הנפגעי�, או ביטויי דעות, אמת

הנוסחה דורשת פגיעה , כאשר האינטרס הנפגע מ� הביטוי הוא ביטחו� או שלו� הציבור

 לעומת זאת כאשר 128".ודאות קרובה"ברמת הסתברות של " רצינית וחמורה, קשה"

הנוסחה מסתפקת בדרישה נמוכה , טוהר ההלי� המשפטיהאינטרס הנפגע מ� הביטוי הוא 

 וכאשר האינטרס הנפגע הוא הש� 129".השפעה אפשרית"ל" אפשרות סבירה"יותר של 

 
יתקשה בדוגמה זו שר הבריאות להג� על שמו הטוב , זרחיי�כדאי לציי� כי על פי דיני לשו� הרע הא  125

 – ובצדק לדעתי –ולהיפרע מחבר הכנסת שהשמי� ושיקר בשל דיני החסינות הפרלמנטריי� שנועדו 
למקס� את ההגנה על חופש הביטוי של חברי הכנסת כדי שיוכלו לדבר ללא חשש מתוצאה אישית 

בידיעת ) של השר(נטרס הציבורי וג� האינטרס האישי אול� כ� יוצאי� נפסדי� ג� האי. שתפגע בה�
שיש ליישמה בעיקר באמצעות סעדי� ענייניי� , החובה המתוארת במאמר זה. הציבור את האמת

נותנת מענה לאינטרסי� אלה ובה בעת ממזערת את הפגיעה בחופש הביטוי של חברי , פוזיטיביי�
 ראו דיני לשו� הרע בפרט והמשפט האזרחי בכללעוד על היחס בי� החובה המתוארת כא� לבי� . הכנסת
 .והטקסט הצמוד לה� 159–151 ש"הלהל� 

 ). כשהציבור לא מאמי� לה�() ב(1.פרק בלעיל ראו   126
; )1998 (109–106, 105 ל פטי�מש" 'בירור הלכות הסתה לגזענות': פרשת אלבה"ראו מרדכי קרמניצר   127

 .526–525' בעמ, 123ש "לעיל ה, "חופש הביטוי ומגבלותיו"ברק 
; )1987 (437–435, 421) 1(ד מא"פ, המועצה לביקורת סרטי� ומחזות' לאור נ 14/86� "ראו למשל בג  128

 ).1989 (630, 617) 4(ד מב"פ, באי הראשיהצזנור הצ' שניצר נ 680/88� "בג
ג� בכל הנוגע ליציבות סדרי ). 1983 (577–575, 565) 2(ד לז" פ,מדינת ישראל' אזולאי נ 696/81פ "ע  129

מדינת ' כהנא נ 6696/96פ "ראו ע". אפשרות סבירה"משטר וממשל הדרישה ההסתברותית היא של 
 ).1998(נשיא ברק  לפסק דינו של ה11' פס, 535) 1(ד נב"פ, ישראל
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 או 130ולכ� אי� כלל דרישה הסתברותית לקרות הנזק, הפגיעה היא אינהרנטית לביטוי, הטוב

ולרמת " רצינית וחמורה, קשה"הדרישות לדרגת עוצמה , שנית 131.למידת עוצמתו

 132 שה� ג� הדרישות הנפוצות בהקשר של הסדרת ביטויי�–" ודאות קרובה"הסתברות של 

 על ער� חופש – ובצדק –על מנת להג� ,  קובעות ר� גבוה יחסית להתערבות שיפוטית–

אול� החובה של נושאי משרה ציבורית לומר אמת אי� . הביטוי מפני הגבלות הביטוי

במצב השכיח תוצאת הפרת החובה היא עניינית , כאמור. משמעותה הגבלת הביטוי דווקא

.  בית המשפט מצהיר על האמת העובדתית וקובע את אופ� הבאתה לציבור–פוזיטיבית 

וג� ,  היא איננה מונעת את הפצת הביטוי השקרי–תוצאה כזו כמעט שאיננה מגבילה ביטוי 

שתת סנקצייה או על חופש הביטוי בהימנעותה מה" אפקט מצנ�"כמעט שאיננה יוצרת 

 לפיכ� רמת הסתברותה ועוצמתה של הפגיעה הנדרשת כדי להצדיק 133.אחריות אישית

כאשר מבוקשת השתקת הביטוי . אכיפה שיפוטית מושפעת בי� השאר מהתוצאה המבוקשת

, השקרי או תוצאה אישית נגד הדובר אשר יש בה� משו� הגבלה חמורה של חופש הביטוי

כלומר כאשר (ריכה להיות מותאמת ומחמירה א� היא דרישת ההסתברות והעוצמה צ

הפגיעה הנגרמת מ� הביטוי השקרי צריכה להיות , האינטרס הנפגע הוא שלו� הציבור למשל

לעומת זאת במקרה "). ודאות קרובה"וברמת הסתברות גבוהה של " רצינית וחמורה, קשה"

נית� , יטוי היא מזעריתשבו התוצאה המבוקשת היא עניינית פוזיטיבית והפגיעה בחופש הב

למשל כשהאינטרס הנפגע הוא שלו� (להסתפק ברמת הסתברות ועוצמה נמוכה יותר 

  ").משמעותית"להתממשות פגיעה " אפשרות סבירה"של , הציבור

בקביעת הסתברותה ועוצמתה של הפגיעה , מלבד הנוסחאות הכלליות והמופשטות

שאינ� מתיימרות להוות , רות קצרותהינה הע. מביטוי שקרי יש חשיבות לנסיבות המקרה

כ� ,  ככל שהדובר בכיר יותר– מעמד הדובר: בנוגע לסוגי נסיבות כאלה, רשימה ממצה

כיוו� שאפשר להניח שלנושאי , הפגיעה משקריו חמורה יותר ה� באינטרסי� קונקרטיי�

כיוו� שלנושאי משרה , וה� באמו� החברתי הכללי, משרה בכירי� נוטי� להאמי� יותר

הא� יש רלוונטיות בהקשר זה . בכירי� מעמד מנהיגותי המשפיע על הנורמה הציבורית

לדעתי אפשר להניח על דר� ? לשאלה א� מדובר בנושא משרה ציבורית נבחר או ממונה

ההכללה כי כש� שסטנדרט ההתנהגות המוחל על נבחרי הציבור גבוה מזה המוחל על 

ובה לומר אמת צרי� להיות גבוה יותר כאשר כ� ג� ר� הח, נושאי משרה ציבורית ממוני�

ע� זאת מבחינת . ועל פי זה ג� עוצמת האכיפה של החובה עליה�, מדובר בנבחרי ציבור

. לא תמיד היא תהלו� את המציאות. מידת הפוגענות שבדברי השקר יש לסייג הבחנה זו

 נושא משרה פגיעתו של, מבחינת תפוצת השקר והבולטות שניתנת לו בשיח הציבורי, למשל

ציבורית בכיר ממונה שמשקר אינה פחותה בהכרח מזו של נושא משרה ציבורית נבחר 

ל המשטרה או מבקר המדינה "מפכ, ל"הבולטות של שקר שאמר הרמטכ, אכ�. שמשקר

 
 .108' בעמ, 127ש "לעיל ה, קרמניצר  130
מונע , ]נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי� 4 לחוק איסור לשו� הרע לבי� סעי� 7א� כי השילוב בי� סעי�   131

 .תביעה נגד פרסו� דברי לשו� הרע של מה בכ�
 ).1996 (226, 223 כז משפטי�" פש הביטוי בישראל ובעיותיההמסורת של חו"ראו אהר� ברק   132
תוצאת הפרת () ב(3.פרק בלעיל ראו על כ� . א� כי ג� תוצאה עניינית עלולה לייצר הרתעה של ביוש  133

 ).החובה
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, אינה נופלת מזו של שקר שאמר ראש מועצה מקומית קטנה או אפילו חבר כנסת לא בולט

בשל הדימוי הציבורי הנמו� של יושרת נושאי המשרה , תיתרה מזא. ואולי א� עולה עליה

במוב� של הטעיית , פוטנציאל הפגיעה משקריה�) פוליטיקאי�(הציבורית הנבחרי� 

מקצועיי� , הנתפסי� כענייניי�, קט� מזה של נושאי משרה ציבורית ממוני�, הציבור

כ� שקרי� שלה� ול, לנושאי המשרה הציבורית הממוני� מאמיני� יותר, כלומר. ואמיני�

בכלי התקשורת (ידיעות שזכו לתשומת לב תקשורתית  –בולטות הידיעה  134.מטעי� יותר

יוצרות מטבע הדברי� פגיעה ) המסורתיי� או בפלטפורמות דיגיטליות ורשתות חברתיות

ה� בפוטנציאל ההטעיה וה� בפוטנציאל זריעת הספקנות בנוגע לתשתית המידע , גדולה יותר

ע� זאת ). י מחלוקת מתוקשרת שהמאזי� הסביר אינו יכול להכריע בהא� התפתחו לכד(

כלומר נגד הצור� באכיפה שיפוטית של (שיקול הבולטות עשוי לפעול ג� בכיוו� השני 

להקטי� את אפקט , כיוו� שידיעות בולטות צפויות לעורר הד ציבורי גדול יותר, )החובה

" דיבור בתגובה"נגנוני השוק והובכ� לחזק את האפקטיביות של מ, "בועת הפילטר"

 ככל שהשקר מופ� קרוב יותר למועד קבלת החלטה – עיתוי הידיעה. בהפרכת השקר

ימי בחירות פוליטיות מאופייני� בהפצה , למשל. כ� גדל פוטנציאל הפוגענות שלו, ציבורית

דווקא בתקופה החשובה ביותר , כפרדוקס, כ�". רגילי�"של יותר מידע כוזב מבימי� 

ע� זאת דווקא . הציבור סובל מתשתית מידע רגישה ולקויה, חינת ההחלטה הציבוריתמב

�יכולתו של בית המשפט לברר את האמת בסד זמני� קצוב מוגבלת ג� , כאשר העיתוי לוח

   135.ולכ� אכיפת החובה תישמר למקרי� שבה� גילוי האמת הוא פשוט יחסית, היא

  החובה והדוקטרינה המשפטית. ג

 מבקש לטעו� כי ראוי להטיל על נושאי משרה ציבורית חובה משפטית לומר אני, א� כ�

  . כמתואר לעיל, תוצאתי ומוסדי של החובה ואכיפתה, אמת לציבור ומציע עיצוב מהותי

 אול� טר� זאת אדרש 136,בהמש� אמחיש בדוגמה כיצד חובה כזו עשויה לחול בפועל

� את החובה המשפטית של נושאי יש לייש, הלכה למעשה, לשאלה באילו כלי� משפטיי�

חלק מ� התשובה לשאלה זו כבר מצוי בדי� הקיי�  .משרה ציבורית לומר אמת לציבור

חלק מ� השקרי� שמבטאי� נושאי משרה , כפי שאתאר להל�: להלכה והנוהג בפועל

החידוש . ע� זאת אטע� כי אי� בכ� די. ציבורית מגיעי� לכדי הפרת הדי� הפלילי והאזרחי

הוא לייש� את החובה ג� , מלבד המשגתה התאורטית של החובה, במאמר זההמוצע 

ולצידו ג� תחומי� ספציפיי� , ובראש� המשפט המנהלי, באמצעות ענפי משפט נוספי�

. אי� אלה באי� על חשבו� אלה, ודוק. וכ� כללי אתיקה ומשמעת, כדיני תעמולת בחירות

 כ� 137,דוקטרינות משפטיות מגוונותכש� שעקרונות משפטיי� אחרי� מיושמי� באמצעות 

 
 .1ש "הלעיל ; והטקסט הצמוד לה� 109–100ש "הלעיל  ראו עוד על היחס שבי� ממוני� לנבחרי�  134
 .ד לה�והטקסט הצמו 202, 199ש "הלהל� ראו ג�   135
 ).סיכו� והמחשה( פרק דלהל� ראו   136
כבוד : יסוד� לחוק7' ס (חוקתיי�:  החובה לשמור על פרטיותו של אד� המיושמת באמצעי�למשל  137

,  לחוק האזנת סתר2' ס, 1981–א"התשמ,  לחוק הגנת הפרטיות5' ס (פליליי�; )האד� וחירותו
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ג� את החובה של נושאי משרה ציבורית לומר אמת לציבור יש לייש� באמצעי� משפטיי� 

  .כשקיימות ביניה� נקודות חפיפה, החלי� זה לצד זה ומשלימי� זה את זה, מגווני�

  משפט פלילי ומשפט אזרחי. 1

קר של נושא משרה ציבורית דיני העונשי� בישראל אינ� מפלילי� שקר בכלל וש, ככלל

קל וחומר שביטוי שקר . איננו עבירה, אפילו מתו� מודעות וכוונה, כשלעצמו, שקר. בפרט

ע� זאת השקר עשוי להיות מרכיב בעבירות כאשר הוא . מתו� שגגה או רשלנות אינו עבירה

שקרי� המשמשי� אד� לרמות אחר או מנוצלי� , כ� לדוגמה. מצטר� למרכיבי� אחרי�

 ושקרי� המשבשי� עשיית משפט ה� 138,ו על מנת לקבל דבר מה ה� עבירה פליליתביד

שקרי� ברמת .  אלו דוגמאות לשקרי� פליליי� במישור תוכ� המידע139.עבירה פלילית

לרוב א� ,  מהווי� ג� ה� עבירות140,כלומר שקרי� בנוגע לתכונות המידע, מידע�המטא

 הוראות עונשיות אלה חלות 142.ויות והתחז141זיופי� למיניה�, לדוגמה. חמורות יותר

 ואשר אליה� יש א� הוראות 143,בוודאי ג� על נושאי משרה ציבורית כשאינ� אומרי� אמת

ובהצטר� נסיבות , כנושאי תפקידי� ציבוריי�, קונקרטיות נוספות האוסרות עליה� ספציפית

�  מחו� לישראל יש ג� עבירות ספציפיות האוסרות על הפצת שקרי144.לשקר, נוספות

  145.במסגרת קמפייני� פוליטיי�

 
האגודה לזכויות  8070/98� "בג (ומנהליי�) יות לחוק הגנת הפרט4' ס (נזיקיי�; )1979–ט"התשל

 )).2004 (842) 4(ד נח"פ, משרד הפני�' האזרח בישראל נ
א 424, )רישו� כוזב במסמכי תאגיד (423, )תחבולה (416, )קבלת דבר במרמה (415'  סלדוגמה  138

 .לחוק העונשי�) גילוי מידע ופרסו� מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד�אי(
לחוק ) הדחה בעדות (246, )הדחה בחקירה (245, )שבועת שקר (239, )עדות שקר (237'  סלדוגמה  139

פרסו� מכוו� של דברי שקר , לדוגמה. ויש איסורי� פליליי� נוספי� ג� מחו� לחוק העונשי�. העונשי�
 –לשו� הרע ( לחוק איסור לשו� הרע 6' ראו ס. הפוגעי� בשמו הטוב של אד� הוא עבירה פלילית

אחריות , כאשר לשו� הרע מפורסמת על חבר בני אד� או ציבור שאינ� תאגיד, במסגרת זו). רהעבי
המפרס� חלה רק במישור הפלילי ורק בכפו� להגשת כתב אישו� בידי היוע� המשפטי לממשלה או 

על האחריות האזרחית בגי� הוצאת ). לשו� הרע על ציבור( לחוק איסור לשו� הרע 4' ראו ס. בהסכמתו
 .והטקסט הצמוד לה� 159–151ש "הלהל�  ראו � הרע ועוולות אחרותלשו

 .טקסט הצמוד לה�וה 14, 10–9ש "הלעיל ראו   140
) זיו� מטבע מעולה (471, )זיו� שטר כס� (462, )זיו� המשפיע על עסקאות (419, )זיו� (418' ס, לדוגמה  141

א� ללא ,  לחוק העונשי� עצ� הזיו� של מסמ� הוא עבירה418' יש לציי� כי לפי ס. לחוק העונשי�
 .הצטרפות של נסיבות או כוונה כלשהי

 .לחוק העונשי�) התחזות כבעל תעודה (443, ) כאד� אחרהתחזות (441'  סלדוגמה  142
בפוליטיקה המודרנית כדאי להזכיר בהקשר זה את . החלת הוראות עונשיות אלה לוקה בחסר, ע� זאת  143

היוצרי� מראית עי� , המבוססות על פרופילי� מזויפי�, "בוטי�"הטענות לשימוש הול� וגובר ברשתות 
, עד היו� לא הורשע, למיטב ידיעתי). והטקסט הצמוד לה 31ש "העיל לראו (שקרית של תמיכה ציבורית 

הדבר שקול , לדעתי. שו� נושא משרה ציבורית בשל שימוש בכלי� אלה בישראל, וא� לא הועמד לדי�
 .טיתלזיו� חתימותיה� של תומכי� פיקטיביי� על גבי מודעת תמיכה פולי

לחוק ) זיו� בידי עובד הציבור (421, )תעודה כוזבת (281, )דרישות כוזבות של עובד ציבור (279' ס  144
 לחוק 284על עבירות פרטיקולריות אלה יש להוסי� ג� את העבירה הרחבה הקבועה בסעי� . העונשי�

ראו למשל . רשמכסה ג� מצבי� של התנהגות שקרית של עובד הציבו) מרמה והפרת אמוני�(העונשי� 
מדינת ' אבו חצירא נ 281/82פ "ע; )1982 (69, 67) 3(ד לו"פ, מדינת ישראל' פני� נ 645/81פ "ע

יש לציי� ג� את הפללת� של הפרות הוראות חוק , בהקשר זה). 1983 (710, 673) 3(ד לז"פ, ישראל
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המשפט הפלילי אפוא כולל כלי� רבי� המאפשרי� לאכו� על נושאי משרה ציבורית את 

, ראשית. אול� אי� להתעל� מכ� שזהו כלי מוגבל. החובה לומר אמת בנסיבות מסוימות

וג� כאשר גבולות העבירה עמומי� ורחבי� , כיוו� שהוא מוגבל לנסיבות ספציפיות מאוד

למקרי� של ) ובצדק(ההפללה שמורה , )דוגמת העבירה של מרמה והפרת אמוני�(תר יו

כיוו� שהוא חל בדר� כלל , שנית 146.סטייה חמורה ומהותית מנורמות ציבוריות ראויות

אי� הוא נות� מענה , במצבי� שיש בה� לפחות מחשבה פלילית של מודעות או פזיזות

, שלישית 147.בוטא בתו� לב או ברשלנותלבלבול שנוצר בציבור במצבי� שבה� השקר 

דיני העונשי� מופעלי� על פי סדרי די� חמורי� המסרבלי� את הדיו� ועל פי דיני ראיות 

די יהיה לו לנאש� שיעורר ספק שהתבטאויותיו , למשל. קשיחי� הנוטי� להקל ע� הנאש�

.  אמתהיו אמת על מנת לזכותו ג� א� מאז� ההסתברויות מעיד שהדברי� שביטא אינ�

תחולת דיני העונשי� , בהקשרי� של נושאי משרה ציבורית שה� ג� חברי כנסת, רביעית

, המשפט הפלילי מטיל סנקציות אישיות קשות, חמישית 148.מוגבלת בחסינות הפרלמנטרית

בניגוד לצור� לאכו� במרבית המקרי� את חובת� של נושאי משרה ציבורית לומר אמת 

כמתואר ,  מנת למנוע אפקט מצנ� ופגיעה בחופש הביטויעל, באמצעות תוצאות ענייניות

אכ� הפללה של שקרי� ציבוריי� על פי הדי� הקיי� מחילה על נושאי ,  לסיכו�149.לעיל

אבל היא אינה , משרה ציבורית חובה חלקית לומר אמת במצבי� נקודתיי� וקיצוניי�

 
זכות  (18, )אחריות פלילית(א 17, )עונשי� (17' או סר). 1959–ט"התשי, )דרכי תעמולה(הבחירות 

 . לחוק זה) האישו�
. קרוב לעשרי� מדינות קבעו בחוק איסור על הפצת מידע שקרי במסגרת קמפייני�, בארצות הברית  145

 ,Cleveland Ferguson, III; 1057–1056' בעמ, 2ש "לעיל ה, Lieffringלסקירת החוקי� ראו 
Comment, The Politics of Ethics and Elections: Can Negative Campaign Advertising Be 

Regulated in Florida?, 24 FLA. ST. U. L. REV. 463, 501–503 (1997)) הזמי� רק בגרסה , בנספח
שניי� מהחוקי� האלה ). ת חוקי� מדינתיי� האוסרי� זא19מפורטי� בטבלה , מודפסת של המאמר

 .Washington State ex rel. Pubראו. הועמדו לבחינה חוקתית ונפסלו) במדינות ושינגטו� ומינסוטה(
Disclosure Comm’n v. 119 Vote No! Comm., 957 P.2d 691 (Wash. 1998) 281 Care Comm. v. 

Arneson, 638 F.3d 621 (8th Cir. 2011), cert. denied, 2012 WL 2470100 (2012) .ברוב� , כמו כ�
. 875' בעמ, 2ש "לעיל ה, Winsbroראו . המכריע של המדינות חוקי� אלה כמעט שאינ� נאכפי�

אול� הפרה של דיני תעמולת בחירות עשויה להגיע לכדי עבירה , בישראל אי� הוראות עונשיות כאלה
דיני ( 3.ג בפרקלהל� ראו ,  עד כמה אוסרי� דיני תעמולת בחירות בישראל על תעמולה שקרית.פלילית

 ).תעמולת בחירות
 ).2004 (385) 4(ד נט"פ, שבס' מדינת ישראל נ 1397/03פ " ראו דנ"המרמה"לעניי�   146
וי יאפשר לגור� אחר אפשר לטעו� כי במצבי� אלה אי� צור� במענה משפטי כיוו� שמנגנו� חופש הביט  147

ואילו הדובר שהטעה בתו� לב או ברשלנות יהיה מוכ� להודות בכ� , ולתק� את הטעות" לדבר בתגובה"
קל וחומר שאי� הצדקה , אי� הצדקה להתערבות שיפוטית, א� זהו המצב, אכ�. ולתק� את בלבול הציבור
רכו ינסה להג� על מצג השווא אול� מה א� הדובר שטעה בתו� לב בתחילת ד. להטלת סנקצייה פלילית

) ושגויה(מתו� אמונה תמת לב , ולהערכתי מדובר במצב שכיח,  על מנת להג� על תדמיתו או א�–שלו 
 .  בכל זאת יימצא שהציבור אינו זוכה לדעת את האמת–שדבריו ה� אמת 

ראו (ינות דומה ג� נשיא המדינה נהנה מחס. זכויותיה� וחובותיה�, לחוק חסינות חברי הכנסת) א(1' ס  148
 ).נשיא המדינה: יסוד� לחוק14–13' ס

 ").קווי המתאר של החובה(" 3.פרק בלעיל ראו   149
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גיעות השקר מספיקה כדי לגבש נורמה ראויה של אמירת אמת ציבורית ולתק� את פ

 150.שמבטאי� לעיתי� נושאי משרה ציבורית
חוק איסור לשו� , למשל. ג� המשפט האזרחי עשוי בנסיבות מסוימות לחייב דוברי שקר

 קובע שפרסו� שקרי הפוגע בשמו הטוב של אד� הוא עוולה 1965–ה"התשכ, הרע

ורמי� נזק הג" שקר מפגיע"ו" תרמית"קובעת כי ] נוסח חדש[ פקודת הנזיקי� 151.בנזיקי�

 קובע שכל פרסו� של 1999–ט"התשנ,  חוק עוולות מסחריות152.ממו� ה� עוולות בנזיקי�

היא עוולה , בידיעה או ברשלנות, בנוגע למפרס� או לאחר, מידע שאינו נכו� בידי עוסק

 קובע כי עוסק המטעה צרכ� בעניי� מהותי 1981–א"התשמ,  חוק הגנת הצרכ�153.נזיקית

 חוק החוזי� מאפשר לאד� שהוטעה בידי הצד השני לחוזה 154.זיקי�בעסקה מבצע עוולה בנ

 הוראות אלה בוודאי אינ� מבוססות על הרציונלי� של החובה המוצגת 155.לבטל את החוזה

, בדר� אגב, וכ�, אול� ה� עשויות לחול ג� על שקרי� של נושאי משרה ציבורית, במאמר זה

ג� מ� , מלבד האגביות העיונית. אלא שאי� בה� די. לאכו� במידה חלקית את החובה

הבחינה המעשית החובה לומר אמת הנובעת מהוראות אלה מצומצמת ביחס לנושאי משרה 

חוק איסור לשו� הרע למשל אוסר . כיוו� שההוראות עצמ� ה� מצומצמות, ראשית. ציבורית

ת הוא אינו חל על נתוני� ועובדות המפארי� א. רק על שקרי� שה� ג� לשו� הרע על אחר

האיסורי� הקבועי� בחוק עוולות . הדובר או מקדמי� עמדה שלו אגב הטעיה עובדתית

חלי� ג� על מידע (חוק הגנת הצרכ� וחוק החוזי� ה� רחבי� יותר בהיבט זה , מסחריות

, וה� חלי�, אול� הרלוונטיות שלה� לנושא משרה ציבורית מוגבלת, )ביחס לגור� המטעה

דוגמת (פעל בש� הרשות ביחסיה העסקיי� ע� הציבור רק במצבי� שבה� הוא , א� בכלל

האיסורי� הקבועי� בפקודת הנזיקי� מוגבלי� למצבי� שבה� נגר� נזק ). חוזי� ומכרזי�

 התחולה הכללית של דיני ,שנית). שקר מפגיע(או לבעל עסק ) תרמית(ממו� למוטעה 

ברי כנסת נהני� נבחרי ציבור שה� ח. הנזיקי� על נושאי משרה ציבורית היא מצומצמת

מחסינות מהותית רחבה מאוד מפני תביעות אזרחיות נגד מעשי� והתבטאויות שנעשי� בעת 

 
“]notwithstanding that politicians, he common perception that politicians lie constantly]T’ , אכ�  150

”deslies are among those most commonly covered by criminal co)  ראו, Stuntz. William J
)2000( 1882–1881 ,1871 .EVR .L .AV 86, Defeating Crimes-Self( .כ� ראו , Griffin. Lisa K

1554 ,  1515.EVR .L .ALC 97 ,and Social Meaning, Prosecutorial Power, Criminal Lying
המשפט המנהלי והמאבק "ו דפנה ברק ארז רא, עוד על מגבלות הדי� הפלילי בהקשרי� דומי�. )2009(

 ).2007 (672, 667לז משפטי� " בשחיתות
אלא , ) לחוק איסור לשו� הרע7' ראו ס(דרישת השקריות אינה באה לידי ביטוי בהגדרת העוולה   151

 ).  לחוק איסור לשו� הרע14' ס(במסגרתה של טענת הגנת האמת בפרסו� 
 .  לפקודת הנזיקי�58� ו56' ס  152
, במוב� מסוי�. 1999–ט"התשנ, לחוק עוולות מסחריות) עוולה בנזיקי� (11�ו) תיאור כוזב (2' ראו ס  153

מקנות הגנה רחבה ,  לפקודת הנזיקי�58� ו56הקבועות בסעיפי� " השקר המפגיע"ו" תרמית"עוולות ה
 מגינות לא רק כיוו� שה�,  לחוק עוולות מסחריות2הקבועה בסעי� , "תיאור כוזב"מזו שמקנה עוולת ה

עוולות כ� ראו מיגל דויטש . אלא ג� מפני מצגי� מטעי� של אחרי�" עוסקי�"מפני מצגי� מטעי� של 
, נדרש התובע בעוולות אלה להראות קיומו של נזק ממו�, מנגד). 2002 (63–61 מסחריות וסודות מסחר

 .כמצוי� במפורש בלשו� החוק
 . 1981–א"התשמ, ק הגנת הצרכ�לחו) פיצויי� (31�ו) איסור הטעיה (2' ס  154
 ). חלק כללי( לחוק החוזי� 15' ס  155
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 ג� נושאי משרה ציבורית אחרי� שה� עובדי ציבור או 156.מילוי או למע� מילוי תפקיד�

 אומנ� חסינות� 157.עובדי מדינה או עובדי רשויות מקומיות נהני� מחסינות רחבה יחסית

ועדיי� אפשר לתבוע את המדינה כאחראית , ושאי משרה אלה היא דיוניתהאישית של נ

 אלא שבהקשרי� אלה של ביטויי שקר ג� המדינה נהנית מחסינות 158,למעשיה�

הפרת חובה במשפט האזרחי כרוכה בדר� כלל בתוצאה אישית , שלישית 159.מסוימת

 כזו שעלולה ליצור אול� עדיי�, אומנ� קלה מזו של המשפט הפלילי, )תשלו� פיצוי כספי(

המשפט , א� כ�. ולכ� ראוי להשתמש בה בצמצו�, אפקט מצנ� שפוגע בחופש הביטוי

האזרחי כולל ג� הוא הוראות המטילות על נושאי משרה ציבורית לומר אמת בנסיבות 

, וכמו המשפט הפלילי, ע� זאת הוראות אלה מוגבלות למדי בהיקפ� ובתחולת�. מסוימות

לכל המקרי� שבה� נושאי משרה ציבורית מפירי� את חובת� לומר אי� בה� מענה הול� 

  . אמת לציבור

  משפט מנהלי. 2

להטלת חובות " טבעית"המשפט המנהלי הוא האכסניה ה, לעומת המשפט הפלילי והאזרחי

המשפט המנהלי הוא התחו� המשפטי המרכזי המסדיר את . על נושאי משרה ציבורית

 ומכפי� אות� לכללי התנהגות מיוחדי� הנובעי� ,התנהלות� של אנשי וגופי שלטו�

, א� נושא משרה ציבורית, ובניגוד למשפט הפלילי והאזרחי, ככזה. ממעמד� כנאמני ציבור

  .אינו חסי� מפניו, נבחר או ממונה

 עילות) א(
הכלל שלפיו נושאי משרה ציבורית חייבי� לומר אמת לציבור יכול להתפתח כעילה 

כש� שרשות מנהלית חייבת , למשל. עילות ותיקות ומוכרותאשר תחול לצד , עצמאית

כ� היא חייבת לפעול ג� על פי הכלל שנית� לכנותו , במידתיות ובתו� לב, לפעול בסבירות

משפט "כ, כאביו מולידו האנגלי, אפיונו של המשפט המנהלי הישראלי". כלל האמיתות"

 160.לי� משפטיי� חדשי�עושה אותו מתאי� במיוחד לקליטה ולפיתוח של כ, "מקובל

 
 .זכויותיה� וחובותיה�, לחוק חסינות חברי הכנסת) א(1' ס  156
 מתו� כוונה מפורשת של המחוקק 2005הסעיפי� הוספו לפקודה בשנת . ג לפקודת הנזיקי�7–א7' ראו ס  157

ראו הצעת חוק לתיקו� . ו בעת מילוי תפקיד�לצמצ� את אחריות� של עובדי ציבור למעשי נזיקי� שבוצע
בהצעת החוק מוצע  ("134 ח"ה, 2002–התשס!ג, )אחריות עובדי הציבור) (10מס# (פקודת הנזיקי� 

 [...]").להרחיב את חסינות� של עובדי הציבור 
 .לפקודת הנזיקי�) ב(א7' ס  158
 לחוק הנזיקי� 4העניק סעי� בעבר : בהקשר של חסינות המדינה בתביעות לשו� הרע, ראו למשל  159

על כ� . חסינות מלאה למדינה בגי� תביעות לשו� הרע, 1952–ב"התשי, )אחריות המדינה(האזרחיי� 
 תורת –דיני הנזיקי� אהר� ברק ומישאל חשי� , ראו למשל יצחק אנגלרד. נמתחה ביקורת מלומדי�

ביקורת זו הביאה לביטול של ). 1976, גד טדסקי עור�, מהדורה שנייה (414–413 הנזיקי� הכללית
, )10' מס( לחוק לתיקו� פקודת הנזיקי� 6' ראו ס( לחוק הנזיקי� האזרחיי� 6הסעי� בתיקו� מספר 

א� שאי� המדינה נהנית מחסינות מלאה מפני אחריות , ג� כיו�, ע� זאת). 952 ח"ס, 2005–ה"התשס
 . לחוק איסור לשו� הרע13' ראו ס. מחסינות די רחבהגופי� שלטוניי� עדיי� נהני� , לעוולות לשו� הרע

יש לציי� שסדרי הדי� הנהוגי� בערכאות הדנות בדר� כלל בסוגיות מ� , א� כי בהקשר של נושא חיבור זה  160
 ).סדרי די�() ג(2.פרק גלהל� לדיו� על כ� ראו . המשפט המנהלי עשויי� דווקא להכביד על בירור עובדתי
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בבתי המשפט הפוסקי� על פי מקרי� , "מלמטה"כמשפט המתפתח , "המשפט המקובל"

מאפשר פיתוח מהיר יחסית של מושגי� משפטיי� חדשי� הנדרשי� על , המובאי� בפניה�

משפט המתפתח בעיקר בבתי המשפט ,  יתרה מזאת161.מנת להתאי� את המשפט למציאות

הנוצר בידי אנשי , י� מגבילי שלטו� על פני משפט חקוקעדי� בהקשר של פיתוח כלל

כ� הרי התפתחו , אכ�. שמטבע הדברי� מעדיפי� לשמור לעצמ� חירות שלטונית, השלטו�

 כ� ג� נקלטו והתפתחו 163. ולפעול במידתיות162בישראל החובות לכבד הבטחה מנהלית

בציד� חובת  ש165, וחופש הביטוי164במשפט הישראלי זכויות האד� כגו� חופש העיסוק

  ". אמיתות" בדומה לזה יכולה להתפתח עילת ה166.הרשות לכבד�

חובת� של נושאי משרה ציבורית לומר , אול� לצד האפשרות להתפתח כעילה עצמאית

עילות אלה יכולות להתבסס על . אמת יכולה להיכלל ג� במסגרת� של עילות ותיקות

נושאי . היא חובת תו� הלב, ממנהשהחובה עשויה לנבוע , עילה אחת כזו. עקרונות רחבי�

: כ�, בי� השאר, שאת היעדרו מפרש בית המשפט, משרה ציבורית חייבי� לפעול בתו� לב

הכוללת כמוב� ג� כוונה ,  או כוונת זדו�חוסר יושר, העדר תו� הלב משמעותו מירמה"

והיא , ל הרשות המנהלית זוהי פרשנות סובייקטיבית של חובת תו� הלב החלה ע167."להרע

 אומנ� על נושא 168.יורדת לשורשי מחשבתו ולהל� רוחו של נושא המשרה הציבורית

, אפשר לומר שאינו פועל ביושר, מתו� ידיעה שדבריו אינ� אמת, משרה ציבורית שמשקר

אול� עיקרו� זה מוגבל , ובכ� מפר את חובת תו� הלב החלה עליו מכוח המשפט המנהלי

, והוא אינו מטיל כל חובה, ושא המשרה הציבורית ביטא ביודעי� דברי שקרלמצבי� שבה� נ

ולכ� ג� אינו מקנה סעד משפטי במצבי� שבה� נושא המשרה הציבורית שיקר מתו� אמונה 

 
הביקורת השיפוטית על החלטות "ראו יצחק זמיר , ת� של עילות במשפט המנהלי ככללעל דר� התפתחו  161

 ).2012 (225טו משפט ועסקי� " מפרקטיקה לתיאוריה: מנהליות
 ).1975 (673) 1(ד ל"פ, שר המסחר והתעשיה' מ נ"טקס קורפורייש� בע�סאי 135/75� "בג  162
שר ' עטייה נ�ב� 3477/95� "בג; )1993 (217) 1(חד מ"פ, שר הבטחו�' תורקמא� נ 5510/92� "בג  163

� ).1996 (1) 5(ד מט"פ, התרבות והספורט, החינו
 ).1949 (80 ד ב"פ, שר המשטרה' רנו נ'בז 1/49� "בג  164
 )1953 (871ד ז "פ, שר הפני�' מ נ"בע" קול הע�"חברת  73/53� "בג  165
של הפרט (אלא של זכות , )של הרשות(אפשר לנסח את הכללי� במשפט המנהלי לא במונחי� של חובה   166

. 1676–1629' בעמ, 96ש " לעיל ה,ג כר� הסמכות המינהליתראו למשל זמיר ). ושל הציבור
חובת� של נושאי המשרה הציבורית לומר אמת לציבור היא פועל יוצא של זכותו של , מפרספקטיבה זו

אי� לבלבל , ע� זאת. כ� של כל פרט הנמנה ע� הציבור לכ� שנאמני הציבור יאמרו לו אמתהציבור ו
בהקשר אחר לגמרי של זכות , לאומי�המתפתחת במשפט הבי�" הזכות לאמת"כמוב� זכות כזו ע� 

בי� "ראו ליאורה בילסקי , להרחבה על זכות זו. נעלמי� לדעת מה עלה בגורל יקיריה��משפחות חטופי�
 כשלי� –ההלי� הפלילי בישראל ? משפט צדק :חברה ותרבות, משפט" לאמת לאונס במרמההזכות 

 ).2017 (405–395, 393 ואתגרי�
) כתוארו אז( לפסק דינו של השופט 7' פס, 449) 2(ד לו"פ, שר התקשורת' לוגסי נ 376/81� "ראו בג  167

  .)א" א– שלי הההדגש ()1981(שמגר 
; 1000' בעמ, 25ש "לעיל ה,  כר� בהסמכות המינהליתזמיר ; 317' בעמ, 9ש "לעיל ה, קונטר�עניי�   168

בהקשרי� חוזיי� יש התייחסות ג� לפ� ). 2010 (633–631 כר� ב משפט מנהלידפנה ברק ארז 
 ).ש� (האובייקטיבי של חובת תו� הלב



  חובת� של נושאי משרה ציבורית לומר אמת לציבור  �"תש נ משפטי	

69  

 כמו כ� יש הסוברי� כי עילת תו� הלב שמורה 169.שדבריו ה� אמת) ושגויה(תמת לב 

 ג� מעקרו� 170.הוא עקרו� ההגינות,  אחרואילו במישור המנהלי חל עיקרו�, למשפט הפרטי

א� קל , קשה להגדיר את ההגינות",  אכ�171.ההגינות נית� לגזור את החובה לומר אמת

היא דורשת התחשבות , היא כרוכה במושג של יושר ונוגדת את המושג של עוול. להבחי� בה

. הוג�קל ג� להבחי� כי שקר הוא מעשה לא ,  משכ�172".וכבוד ודוחה התנשאות וזלזול

הוא מתנשא עליה� ומזלזל , נושא משרה ציבורית שמשקר לציבור אינו מכבד את מאזיניו

ע� זאת נראה כי ג� חובת ההגינות מוגבלת . ומשכ� הוא אינו נוהג כלפיה� בהגינות, בה�

ואי� בה מענה למקרי� , בהקשרי� אלה למצבי� בה� נושא המשרה הציבורית משקר במודע

עילה שעשויה לכסות .  דבר שקר מתו� אמונה שגויה שצדקשבה� נושא המשרה אומר

שג� ממנה נית� לגזור , היא עילת הסבירות, ג� היא מסוג העקרונות הרחבי�, מצבי� אלה

 עילה זו היא אובייקטיבית באופייה ובוחנת את המעשה 173.חובה לומר אמת עובדתית

 את הצמצו�  ככזו היא פותרת174.המנהלי במנותק מ� המחשבה המנהלית שבבסיסו

אפשר לטעו� שמעשה של , אכ�. הסובייקטיבי שכופות עילות תו� הלב וההגינות על החובה

שקר חורג ממתח� הסבירות ג� א� נושא המשרה הציבורית שביטא את האמירה מאמי� 

 175.ושהוא מכבד ביושר ובהגינות את מאזיניו, באמונה שלמה ותמת לב שדבריו ה� אמת

המופעלת במידה מרוסנת רק במקרי� קיצוניי� של חריגה , עילת הסבירות, יתרה מזאת

דיוקי� � גמישה מספיק על מנת לאפשר לבית המשפט להבחי� בי� אי176,"מתח� סבירות"מ

קלי� בנושאי� שוליי� לבי� סטיות חמורות מ� האמת בנושאי� חשובי� המצדיקי� סעד 

  . שיפוטי

 
, ייתכ� שהוא יתק� את דבריו לאחר שתוצג לו טעותו, ע� זאת כאשר מדובר בנושא משרה ציבורית ת� לב  169

 ).147ש "הלעיל ראו בהקשר זה (אול� לא תמיד כ� 
 .319–315' בעמ, 9ש "לעיל ה, קונטר�עמדתו של השופט זמיר בעניי� , ראו למשל  170
ש� קבע בית , )1993 (861, 853) 3(ד מז" פ,מינהל מקרקעי ישראל' עפר� נ 4422/92� "ראו למשל בג  171

בי� השאר כיוו� ששיקרה למערער בנוגע לאילוצי� לכאורה , המשפט כי הרשות נהגה בחוסר הגינות
המחוז הסתיר מפניו את העובדה כי . ג� לא נהג בהגינות כלפי העותרהמינהל ("שעמדו ביסוד החלטתה 

לעותר נאמר כי . שינה את דעתו וכי הוא שהציע להנהלה את הנימוקי� לדחיית הבקשה
 [...]").דחתה את בקשתו , פי המלצת המחוז�מיוזמתה היא ולא על, ההנהלה

 .999' בעמ, 25ש "לעיל ה,  כר� בהסמכות המינהליתראו זמיר   172
ראו למשל דבריו של השופט . בקביעת העובדות בית המשפט מכפי� את הרשות למבח� הסבירות  173

קביעת� של העובדות ): "1983 (37, 29) 3(ד לז"פ, שר הפני�' ברגר נ 297/82� "ברק בבג) כתוארו אז(
נתונה א� , ככל מעשה מינהלי, א� קביעה זו. ויות המינהללרש, בראש ובראשונה, בתחו� המינהל מסורה

המבח� . ואי� הוא חסי� בפני ביקורת שיפוטית, אי� המינהל אדו� לעובדות. היא לביקורת שיפוטית
כש� שחוסר סבירות יכול להתבטא בקביעה , לדעתי". לביקורת השיפוטית הוא מבח� של סבירות

בטא ג� במסירה של עובדה שגויה לציבור על ידי הרשות או הוא יכול להת, עובדתית שגויה של הרשות
על הקשר בי� החובה לומר אמת לציבור לבי� חובת הרשות בגיבוש תשתית . נושא המשרה הציבורית

 .177–178ש "הלהל� ראו עוד , עובדתית
ד "פ, רשות השידור' מ נ"דפי זהב בע 389/80� " ראו למשל בגעל אופיו האובייקטיבי של כלל הסבירות  174

 ).1980 (441–439, 421) 1(לה
, 167ש "לעיל ה, לוגסיראו עניי� ". סבירי� ביותר�אחדי� מ� האנשי� הישרי� ביותר ה� הבלתי", אכ�  175

 .שמגר) כתוארו אז( לפסק דינו של השופט 7' פס
 .444–442' בעמ, 174ש "לעיל ה, דפי זהבראו עניי�   176
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, בכ� יתרונ�. קרונות רחבי�ההגינות והסבירות ה� עילות המבוססות על ע, תו� הלב

, בכ� ג� חסרונ�. שכ� ה� יכולי� לפרוס תחולת� על מגוו� רחב של מצבי� והתנהגויות

מסיבה זו יש . כיוו� שה� רחוקי� מ� הגרעי� המושגי שבבסיס החובה המשפטית הקונקרטית

אול� א� עדיי� להישאר . עצמאית ומפורשת" אמיתות"לדעתי יתרו� בקביעה של עילת 

יש במשפט המנהלי ג� כלי� קרובי� יותר מ� , ולות הקטגוריזציה המשפטית הנהוגהבגב

עילה זו . כזו היא למשל עילת התשתית העובדתית. הבחינה המושגית לחובה לומר אמת

 א� ג� 177.מחייבת את הרשות המנהלית לבסס את החלטותיה על תשתית עובדתית סבירה

בהתבטאויות של נושאי משרה ציבורית עד כמה שמדובר . עילה זו מוגבלת בתחולתה

כלולה בה החובה שלה� לומר אמת ולסייע , במסגרת הלי� של קבלת החלטה מנהלית

 אול� קשה לגזור ממנה חובה לומר אמת שלא במסגרת 178.בגיבוש התשתית העובדתית

על . למשל כאשר נושא המשרה הציבורית מדבר אל הציבור, הלי� קבלת החלטה מנהלית

 שקיפות שלטונית 179. מתאי� יותר להחיל את עקרו� השקיפות המנהליתמצבי� כאלה

בישראל זכותו של . נדונה בדר� כלל בהקשרי� של הסתרת מידע או מניעת גישה למידע

 אל מגמה זו 180.הציבור לגישה למידע שבידי השלטו� הורחבה בהדרגה בבתי המשפט

הכיר בזכותו , 1998שנחקק בשנת , כאשר בחוק חופש המידע, הצטר� ג� המחוקק

 181.של כל אזרח או תושב ישראלי לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפו� לחריגי�, העקרונית

אול� כשמוסכ� שלרשות אסור להסתיר מידע , אומנ� הסתרת מידע ואמירת שקר אינ� זהות

מבחינת . אמור להיות ברור מקל וחומר שאסור לה ג� לשקר, או למנוע גישה אליו

או כאשר נחסמת , כאשר הרשות שותקת.  חמור בהרבה מ� ההסתרהשקר הוא, השקיפות

כאשר הרשות אינה . א� לפחות יודע שאינו יודע, הציבור אומנ� אינו יודע, הגישה למידע

הוא , הציבור לא רק שאינו יודע את האמת, או כאשר היא מוסרת מידע שקרי, אומרת אמת

,  השקר הופ� לתרבות שידועה לכולבמצבי� חמורי� שבה�. ג� סבור שהוא כ� יודע אותה

ובכ� , ולמעשה לכלו�, א� ג� אינו מאמי� לאמת, הציבור כאמור אינו מאמי� לשקרי�

ובעקבות זאת נפגע אמו� הציבור , משתבש לחלוטי� מנגנו� המידע שמקורו בשלטו�

ונית� לגזור , מבחינת עקרו� השקיפות השלטונית השקר הוא אפוא חמור מהסתרה. בשלטו�

לא למותר לציי� כי דיני . ו כלל חדש התובע מנושאי משרה ציבורית לומר אמת לציבורממנ

השקיפות המנהלית מכירי� ג� בחריגי� המתירי� חשאיות מידע ושעשויי� להיות 

כש� שהחובה למסור מידע מוגבלת כאשר , למשל. רלוונטיי� ג� בהקשר של שקריות מידע

 כ� ג� החובה לומר 182,יחסי החו� של המדינהמדובר במידע שעלול לפגוע בביטחו� או ב

. ע� זאת בהחלת החריגי� יש לשק� ג� את השוני במקורות החובה. אמת בהקשרי� אלה

החריג המאפשר להסתיר מידע ביטחוני צרי� להיות רחב בהרבה מהחריג המאפשר , לדעתי

 
 ).1994 (426–423, 412) 5(ד מח" פ,שרת התקשורת' מ נ"בע) 1992(יורונט קווי זהב  987/94� "ראו בג  177
. ת בגיבוש תשתית עובדתית מוטלת אפילו על הפרט הבא במגע ע� הרשות המנהליתחובה כזו לומר אמ  178

 ). פסק דינו של הנשיא ברק (352–351' בעמ, 9ש "לעיל ה, קונטר�ראו למשל עניי� 
 .1046–1035' בעמ, 25 ש"לעיל ה,  כר� בהסמכות המינהלית ראו זמיר על עקרו� השקיפות המנהלית  179
 .581–565' בעמ, 25ש "לעיל ה,  כר� אמשפט מנהליברק ארז ; 1247–1239' בעמ, ראו ש�  180
 . לחוק חופש המידע1' ס  181
 ).1)(א(9' בס, ש�  182
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חוני חיוני בה� צור� בט, שאותו יש להשאיר רק למקרי� נדירי�, לשקר בנושאי� ביטחוניי�

אי� להפו�  . מאל� את נושא המשרה הציבורית לשקר לציבור– שהוא בדר� כלל ג� דחו� –

  .את הדיו� הציבורי הכללי בענייני ביטחו� לדיו� שמבוסס על שקרי�

 סעדי�) ב(
המשפט המנהלי מתאי� לחובה של נושאי משרה ציבורית לומר אמת לציבור ג� מבחינת 

יו הסעדי� במשפט המנהלי תוצאה שנגזרה ישירות מסוג בעבר ה. הסעדי� שהוא מקנה

פג� של חריגה מסמכות גרר בהכרח סעד של בטלות , למשל. הפג� שנפל בהחלטת הרשות

פג� של פגיעה בהלי� המנהלי גרר בהכרח סעד של ; מלכתחילה של המעשה המנהלי

ל� די� קשיח או. שבו בית המשפט הכריז על ביטול ההחלטה במועד מת� פסק הדי�, נפסדות

. היחסית) הבטלות(ולכ� התפתחה תורת התוצאה , זה של הסעדי� הכביד על בתי המשפט

. תורה זו מנתקת את הזיקה בי� הפג� לבי� הסעד ומאפשרת לבית המשפט לדו� בה� בנפרד

כמו כ� היא מאפשרת לבית המשפט גמישות רחבה בקביעת הסעד שהוא פוסק בנסיבות 

בכל הנוגע לקביעת התוצאה של הפרת , כפי שתואר לעיל, ת גמישות זו נדרש183.המקרה

תוצאה יחסית של הפרת החובה . חובתו של נושא משרה ציבורית לומר אמת לציבור

ברוב המקרי� יהיו אלה . מאפשרת לבית המשפט לקבוע סעדי� קונקרטיי� לפי הנדרש

סעד הצהרתי , תכגו� סעד הצהרתי שלפיו הביטוי אינו אמ, סעדי� ענייניי� פוזיטיביי�

סעד הצהרתי לצד צו עשה המחייב פרסו� של הקביעה , המצהיר מהי האמת בנושא הביטוי

במקרי� חמורי� יוכל בית . העובדתית של בית המשפט בפלטפורמה ספציפית וכדומה

כגו� פיצוי כספי בגי� נזק שנגר� למא� דהוא , המשפט לקבוע סעדי� אישיי� נגד הדובר

 העברה ליוע� המשפטי לממשלה לבדיקה 185, או קבועה מכהונה פסילה זמנית184,מהשקר

  .א� התקיימה עבירה פלילית וכדומה

 
 הסמכות המינהליתיצחק זמיר ; 826–795' בעמ, 168ש "לעיל ה,  כר� בימשפט המינהלראו ברק ארז   183

 ).2017 (3001–2981כר� ד 
אבל הוא סעד אפשרי אפילו בהפרה של , סעד הפיצוי האישי אומנ� איננו סעד שגרתי במשפט המנהלי  184

 ).2932–2918' בעמ, ש�(עילה מנהלית 
ומופעל בעיקר במקרי� שבה� , סעד של פסילה ממינוי בשל טעמי� של חוסר מוסריות איננו שגרתיה  185

שר הבינוי ' אייזנברג נ 6177/92� "ראו למשל בג. נקבע כי מינויו של אד� בעל עבר פלילי הוא לא סביר
גיעה לר� פלילי א�  סעד זה ג� עשוי לחול על התנהגות שלא הע� זאת). 1993 (229) 2(ד מז"פ, והשיכו�

או מקרי� על , היורד לשורש יכולתו למלא את המשרה הציבורית המיועדת, דופי ערכי מובנה"קיי� בה 
� "ראו בג". דמותו הערכית של השירות הציבורי בעיני הציבור במידה המחייבת את פסילתו מכהונה

, פורס� בנבו ( לפסק דינה של הנשיאה ביניש14–13' פס, ראש הממשלה' לביא נ 4646/08
אני סבור כי בשל חובת הנאמנות לציבור של נושאי המשרה הציבורית ובשל האיו� החרי� ). 12.10.2008

. על האמת העובדתית בשיח הציבורי נדרשי� ג� אמצעי� אישיי� אפקטיביי� לאכיפת החובה לומר אמת
חינת ידיעתו שדבריו מב" שקר� מודע"לפיכ� במקרי� חמורי� של נושא משרה ציבורית שהוא בגדר 

מבחינה איכותית של " שקר� גדול", מבחינת כמות שקריו" שקר� סדרתי", אינ� תואמי� את המציאות
יש מקו� לפסול אותו , מבחינת תוכ� השקרי�" שקר� מהותי"מידת הסטייה מ� האמת של שקריו ו

 הסבירות שבהמש� א� בשל עילת המסגרת של חוסר, הג� ששקריו אינ� מגיעי� לר� פלילי, מתפקידו
 .הקונקרטית יותר" עילת האמיתות"כהונתו וא� בשל 
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בקביעת הסעד יש כאמור להעדי� את הסעדי� הענייני� הפוזיטיביי� ולשמור את 

שיוצרת , על מנת לצמצ� את ההרתעה האישית, הסעדי� האישיי� רק למקרי� חמורי�

סעד אישי יתאי� רק כאשר נפל אש� חמור  186.אפקט מצנ� ופוגעת בחופש הביטוי

לא מיותר לציי� שההתמקדות בסעדי� ענייניי� . בהתנהגותו של נושא המשרה הציבורית

ולא אישיי� חופפת במידה מסוימת את ההתפתחות ההיסטורית של המשפט המנהלי 

דוגמת שיקולי� זרי� (מעילות סובייקטיביות המבקשות להתחקות על מחשבתה של הרשות 

 187).דוגמת סבירות ומידתיות(לעילות אובייקטיביות המתמקדות במעשה הרשות ) ו� לבות

כמו אש� אישי , המשפט המנהלי מורגל להניח להיבטי� סובייקטיביי�, במילי� אחרות

, כלומר. ולהתמקד בפתרו� אובייקטיבי של פגמי� מנהליי�, הגור� לאחריות אישית וענישה

וא האכסניה הנכונה להחיל את החובה על נושאי ג� מהבחינה הזו המשפט המנהלי ה

  .המשרה הציבורית לומר אמת לציבור

 סדרי די�) ג(
בית המשפט (שאלת התאמת� של סדרי הדי� בערכאות המרכזיות הדנות במשפט המנהלי 

לדיו� ) נהליי�� ובית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענייני� מ"העליו� בשבתו כבג

סדרי הדי� , מצד אחד. משרה ציבורית לומר אמת לציבור היא מורכבתשיפוטי בחובת נושאי 

שיקול הדעת הרחב של בית המשפט בשאלה א� . בה� מתאימי� במיוחד לדיו� בחובה זו

החלי� ג� בבתי , �" הבא לביטוי במיוחד בכללי הס� בבג–בכלל לקיי� דיו� שיפוטי 

עתירה "הכלל בדבר , שללמ.  משמש מסננת חיונית– 188נהליי�המשפט לענייני� המ

 יכול לשמש מסננת המונעת דיו� במקרי� שבה� עתירה בגי� הפרת החובה 189"טורדנית

הכלל בדבר , בדומה לזה. מתייחסת לביטוי שאינו מצדיק הקדשת זמ� שיפוטי לעיסוק בו

יכול למנוע דיו� כל עוד לא נעשה ניסיו� מחו� לבית המשפט להסדיר את " מיצוי הליכי�"

 כגו� פנייה לנושא המשרה הציבורית שיתק� את דבריו או מיצוי של כוחות שוק ,המחלוקת

, ג� ברירות המחדל הראייתיות הנוהגות במשפט המנהלי, בדומה לזה. הרעיונות החופשי

 
 .והטקסט הצמוד לה� 119–113ש "הלעיל ראו   186
 246, 236) 2(ד מד"פ, מועצת השמאי�' מוסקובי� נ 571/89� "ברק בבג) כתוארו אז(ראו דברי השופט   187

)1990.( 
ש "לעיל ה, ג הסמכות המינהליתראו ג� זמיר . 2000–ס"התש,  לחוק בתי משפט לענייני� מינהליי�8' ס  188

, ש�(ייתכ� שוני ביישו� כללי הס� בבתי המשפט לענייני� מינהליי� , ע� זאת. 1686' בעמ, 96
משפט לענייני� � חוק בתי–רפורמה בשיפוט המינהלי בישראל "מזוז כ� ראו מני ). 1688–1687

 ).2001 (41ש "ה, 251, 233 ומשפט וממשל " 2000–תש!ס, מינהליי�
אומנ� אי� הוראה מפורשת המקנה לה� אפשרות למחוק , � ולבתי משפט לענייני� מינהליי�"אשר לבג  189

) 2)(א(41 המשפט האזרחיי� בדמותה של תקנה על הס� עתירה קנטרנית כמו ההוראה בנוגע לבתי
, לתקנות סדר הדי� האזרחי) 2(100שמחליפה את תקנה  (2018–ח"התשע, לתקנות סדר הדי� האזרחי

� אינו מפעיל שיקול ס� במקרי� של עתירה טורדנית"הא� יש ללמוד מכ� שבג). 1984–ד"התשמ ?
דנית מכוח שיקול הדעת הכללי הנית� לו � נמנע מדיו� בעתירה טור"בג. התשובה לשאלה זו שלילית

עמותת אמיתי אזרחי� למע� מינהל תקי�  6104/94� "ראו למשל בג. השפיטה: יסוד�לחוק) ג(15בסעי� 
3434/96� "בג; )6.11.1994, פורס� בנבו (היוע� המשפטי לממשלה, מיכאל ב� יאיר' וטוהר מידות נ 

' בעמ, 96ש "לעיל ה, ג הסמכות המינהליתזמיר ; )1996 (68, 57) 3(ד נ"פ, ראש הכנסת�יושב' הופנונג נ
 ).2009 (347 עילות ס� – כר� ב המשפט המינהליאליעד שרגא ורועי שחר ; 2066–2062
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משמשות קו הגנה נוס� מפני עתירות סרק שיציפו את , המכבידות במידה מסוימת על העותר

 ההנחה הראייתית שנושא המשרה הציבורית עמד בכלל זה אפשר לציי� את. בית המשפט

וכ� את חובתו הראייתית של מי שעותר , כפועל יוצא של חזקת התקינות, בחובתו לומר אמת

  .להרי� את נטל ההוכחה ונטל הראיה הראשוני, ככל עותר מנהלי, לסעד בגי� הפרת החובה

 חובת נושאי סדרי הדי� המנהליי� הנוכחיי� גרועי� בהקשר של אכיפת, מצד אחר

עתירות בנוגע לחובה זו יחייבו בירור , מטבע הדברי�. המשרה הציבורית לומר אמת לציבור

. שאלות אשר דווקא בה� נודעי� סדרי הדי� המנהליי� בחולשת�, שאלות של אמת עובדתית

לאחר קריאת : "�"כפי שציי� השופט חשי� בגילוי לב באשר לסדרי הדי� הנהוגי� בבג

לא אוכל לשחרר עצמי מתחושה כי לא כל האמת , ת הטיעוני� במלוא�המסמכי� ושמיע

[...] והמשיבי� היו בעיניי כמגלי� טפח ומכסי� טפחיי� . נגלתה לעינינו לבחינה ולביקורת

פי טבע �על,  אינ� מתאימי�– במהלכ� הרגיל –המשפט הגבוה לצדק �דומה כי הליכי בית

 המסקנה העולה מכ� עלולה להיות שאי� 190".זו שלפנינו�להכרעה בעתירה מעי�, בריית�

אלא , לקבוע בגדריו של המשפט המנהלי חובה התנהגותית שמוקדה במחלוקת עובדתית

לא כל מחלוקת עובדתית בנוגע לאמיתות ביטוי , ראשית. שזו נראית לי מסקנה מרחיקת לכת

, השיפוטילעיתי� די יהיה בעצ� קיו� הדי� . תצרי� דיו� שיפוטי מורכב של בירור האמת

על מנת שנושא המשרה הציבורית יציג לבית המשפט דברי� , ובחובה להגיש תצהירי�

או שדי יהיה בהשוואה של הדברי� שביטא נושא , מדויקי� מכפי שביטא כלפי הציבור

� מפעיל את המשפט "לא רק בג, שנית. המשרה הציבורית כנגד מידע רשמי אחר וכדומה

ועושי� זאת לפי , מחילי� את המשפט המנהלי" רגילי�"ג� בתי משפט אזרחיי� . המנהלי

אפיו� זה עמד לא , למעשה. שמתאימי� לבירור שאלות עובדתיות, סדרי הדי� האזרחיי�

, שלישית 191.� לדיו� בבית המשפט האזרחי"אחת כשיקול להעברת נושאי� שנדונו בבג

 
� "או בגכ� ר). 1997 (480, 467) 1(ד נא"פ, השר לענייני דתות' ד נ"צעירי אגודת חב 5437/92� "בג  190

1836/02 S.T. &T. – Sea Transport and Trading Ltd314, 311) 6(ד נז"פ, שר התחבורה'  נ 
) 4(ד נח"פ, התרבות והספורט, שר המדע' ירושלי� נ, הקאמרטה הישראלית 2196/00� "בג; )2003(

; )1992 (167, 159) 5(ד מו"פ, צמח'  ראש המועצה הדתית טבריה נ1287/92א "רע; )2004 (815, 807
 לפסק דינה של השופטת 81' פס, מועצת מקרקעי ישראל' פורו� הערי� העצמאיות נ 1027/04� "בג

 ). 9.6.2011, פורס� בנבו (ארבל
ד "פ, שר הבינוי והשיכו�' מ נ"דוד פסטרנק בע 991/91� "ברק בבג) כתוארו אז(כפי שציי� השופט   191

ענייני . י� והניסיו� לבירור מעמיק של העובדותלבית המשפט האזרחי הכל): "1991 (61, 50) 5(מה
המצדיקות הכרעת הסכסו� , מכרזי� מעוררי� לעתי� קרובות מחלוקות קשות בענייני� שבעובדה

 מהווה אמצעי – המהווה את הכלי המרכזי בגילוי האמת –החקירה הנגדית . בערכאה האזרחית הרגילה
הוועדה המחוזית לתכנו� ' חלפו� נ 4306/93� "בגראו ג� ". מרכזי שעומד לרשות בית המשפט האזרחי

מאז כניסתו לתוק� של חוק בתי משפט לענייני� , אול�). 1993 (41, 37) 4(ד מז"פ, אביב�תל, ולבנייה
הועברו הרבה נושאי� לסמכותו של בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענייני� , מינהליי�
ראו זמיר . � ולא של בתי המשפט האזרחיי�"ו של בגשבו נהוגי� סדרי די� דומי� לאל, מינהליי�

ע� זאת ג� כיו� יש ענייני� מנהליי� שנדוני� . 2772–2752' בעמ, 183ש "לעיל ה, ד הסמכות המינהלית
 .2778–2772' עמב, ראו ש�". כלליי�"בבתי משפט אזרחיי� 
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בכל הנוגע ) ינהליי�ובבתי המשפט לענייני� מ(� "אפשר לשנות את סדרי הדי� הנהוגי� בבג

  192.וא� יש קריאות בעלות משקל ומפורשות לכ�, לבירור העובדתי

 דיני תעמולת בחירות. 3

מצטרפי� דיני� ספציפיי� ) הפלילי והאזרחי, המשפט המנהלי(אל תחומי המשפט הכלליי� 

כזה . אשר נית� באמצעות� לאכו� את חובת� של נושאי משרה ציבורית לומר אמת לציבור

). חוק דרכי תעמולה :להל� (1959–ט"התשי, )דרכי תעמולה(וגמה חוק הבחירות הוא לד

 יו� לפני 90חוק זה קובע הסדרי� מפורטי� בנוגע למותר ולאסור בתעמולה בתקופה של 

 והסדרי� אלה נאכפי� בידי יושב ראש ועדת 193,בחירות לכנסת ולרשויות המקומיות

 בפסיקת בית 194.העליו� שממונה לצור� זההבחירות המרכזית שהוא שופט בית המשפט 

את אות� המטרות , מטבע הדברי�, כוללות"המשפט העליו� נקבע כי מטרותיו של החוק 

הקשורות לעצ� הסדרת הבחירות והעומדות בבסיסו של חוק הבחירות וחוק דרכי 

טוהר הבחירות , הגינות הבחירות, ובה� בעיקר השמירה על השוויו� בבחירות, התעמולה

 195." של הבוחרי� ומניעת עיוותי� בהלי� הבחירות ותוצאותיומניעת הטעיה, קינות�ות

, אול� החוק אינו כולל הוראה מפורשת וספציפית המחייבת שדברי תעמולה יהיו דברי אמת

ולא מעט מיושבי הראש של ועדות הבחירה המרכזיות קבעו שאי� בסמכות� להתערב בתוכ� 

יושבת ראש ועדת , כ� למשל ציינה השופטת דורית ביניש.  חוסר אמינותותעמולה בשל

17�הבחירות לכנסת ה :  

ליו�ר ועדת הבחירות אי� כלי� לבחו� את אמיתות התשדירי� ואת דיוק 

ואי� זה בגדר סמכותו לפסול תשדיר שלכאורה נאמרי� בו , ההצהרות בה�

 אינה מסורה "נו אמתאי" ומה "אמת"הקביעה מהי ה. דברי� שאינ� נכוני�

 
וא� אינו מצב , המצב הקיי� אינו מצב רצוי): "2826' בעמ, ש�(יצחק זמיר '  פרופראו למשל דבריו של  192

משו� שהוא מקפח את העותר המינהלי מבחינת האפשרות : המצב אינו רצוי מבחינות אחדות. הכרחי
משו� שהוא ; ויות במחלוקת בהשוואה לתובע האזרחי וא� מעבר לראוי בעניי� מינהלילברר עובדות שנ

בוודאי בהשוואה לזכות האזרחית שאינה , אינו מקנה לזכות המינהלית את ההגנה שהיא ראויה לה
שכ� ההימנעות של בית המשפט מבירור , משו� שהוא פוגע בעיקרו� של חוקיות המינהל; חשובה יותר

משו� שעצ� הידיעה כי בית המשפט ; חוקיות� להשאיר בתוק� החלטות מינהליות בלתיעובדות עשויה
; נמנע מלברר עובדות עלולה לגרו� להצגת העובדות מטע� הרשות המינהלית בצורה שאינה מדויקת

� לאפשר בירור עובדות עלול לפגוע בתדמיתו כבית משפט העושה משפט "ומשו� שהסירוב של בג
, בהמש�[...]". שכ� נית� לשפר אותו בדר� פשוטה וקלה באופ� יחסי ,  אינו הכרחיהמצב הקיי� ג�. צדק

� "זמיר כמה דרכי� לפתרו� המצב בחקיקה או באמצעות הגמשת המדיניות הנוהגת בבג' מונה פרופ
, 1984–ד"התשמ, בנוגע לשימוש בכלי� המוקני� לו בתקנות סדר הדי� בבית המשפט הגבוה לצדק

לעניי� המצב המצוי . 2867–2865, 2828–2826'  בעמ,ראו ש�. מלהשתמש בה�ושכיו� הוא נמנע 
 .2868, 2844–2829' בעמ,  ראו ש�והרצוי בבירור עובדות בבתי משפט לענייני� מינהליי�

 ).דרכי תעמולה( לחוק הבחירות 2–1' ס  193
 .לחוק הבחירות לכנסת) א(17' ס  194
, עשרה�ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש�ושבי' חרות התנועה הלאומית נ 212/03� "ראו בג  195

  .)א" א–ההדגשה שלי  ()2003 (762, 750) 1(ד נז"פ
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אמירת אמת לכאורה בתשדיר �אי, ליושב ראש ועדת הבחירות ועל כ�

   196.תעמולה אינה עילה לפסילתו

18,197�יושב ראש ועדת הבחירות לכנסת ה, עמדה דומה הביעו ג� השופטי� אליעזר ריבלי� 

20.198�יושב ראש ועדת הבחירות לכנסת ה, וברא�'וסלי� ג  

של ועדת הבחירות אשר היו נכוני� עקרונית לפסול תעמולה ע� זאת ג� יש יושבי ראש 

השופט , 19�ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה"כ� למשל ציי� יו. בשל תוכנה השקרי

  : אליקי� רובינשטיי�

 כי תעמולת בחירות צריכה להיות במה – ובמובהק –איני סבור , כשלעצמי

.  או לענייני� פליליי�א� מעבר לגזענות, לפרסומ� של דברי שקר או הטעיה

16�מצטר� אני לדבריו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 

א� אתקל בקטע "כי , חשי�' מ) כתארו אז(השופט , ולראשות הממשלה

לא אהסס , שידור שיש בו על פניו כדי להטעות את הצופה או את המאזי�

ות המרכזית מכתבו לסגני יושב ראש ועדת הבחיר ("לפסול אותו על אתר

על הטוע� להטעיה להוכיח טענה זו בראיות ברורות , ע� זאת). 16.1.01מיו� 

אפשר לומר , והדברי� צריכי� להיות ברורי� על פניה�, וחד משמעיות

   199.זועקי�

הבחירות פסלו  ולמעשה המקרי� שבה� יושבי ראש ועדת, ע� זאת מדובר באמרות אגב

ה היו במצבי� מעטי� של הטעיות צורניות מטע� בפועל דברי תעמולה בשל חשש להטעי

 לחוק דרכי 13מפלגה פלונית שהיו הפרעה לתעמולה של מפלגה אלמונית בניגוד לסעי� 

  200.תעמולה

 
מפלגת ' מפלגת העבודה הישראלית נ) 17�יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה (19/17כ "תב  196

אכ� . ת הואיש להניח כי לא כל אשר נאמר בתשדירי התעמולה אמ): "22.3.2006, פורס� בנבו (קדימה
ממילא אי� ; הדבר אינו ראוי אלא שאי� ליו!ר ועדת הבחירות המרכזית כלי� לבחו� את אמיתות הדברי�

 ".בידי הכח לפסול את השידור מטע� זה
, פורס� בנבו (מפלגת קדימה' יעלו� נ) 18�יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה (4/18כ "תב  197

יושב ראש ועדת  (4/83מ "מאיר שמגר בתר) כתוארו אז(פט ראו ג� עמדתו של השו). 27.1.2009
 ).10.10.1983, פורס� בנבו(אלוני ' אוחנה נ) 11�הבחירות המרכזית לכנסת ה

 תנועה לאומית ליברלית –הליכוד ) 20�יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה (18/20כ "ראו תב  198
, למעשה): "16.2.2015, פורס� בנבו( 5'  פסלבנירשימת המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי ' נ

כי על מנת לקבוע א� מדובר , ברי. טוענת העותרת כי מדובר בתעמולה שתוכנה מטעה במובנה המהותי
סוגיה זו אינה מצויה : ודוק. בקמפיי� מטעה מבחינה מהותית יהיה עליי לקבוע א� תוכנו אמיתי או שקרי

 ". בסמכותי
פורס� (יב ' פס, מפלגת קדימה'  אייכלר נ)19� ועדת הבחירות המרכזית לכנסת היושב ראש (9/19כ "תב  199

 ). 26.12.2012, בנבו
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית (כ "ראו תב, למקרי� שבה� נפסלה מודעה בשל הטעיה צורנית  200

ת רשימ' נ" הליכוד ביתנו בהנהגת בנימי� נתניהו לראשות הממשלה"רשימת  38/19) 19�לכנסת ה
19�ל החדשה לכנסת ה"מפד,  מיסוד� של האיחוד הלאומי–הבית היהודי בראשות נפתלי בנט "" 
שנראו בה דמויותיה� של " הבית היהודי"ש� נפסלה מודעת תעמולה של , )17.1.2013, פורס� בנבו(

רו כיוו� שהיא עלולה ליצור רוש� מוטעה כאילו השניי� חב, "חזקי� ביחד"נתניהו ובנט תחת הכתובית 
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וברוח הטענה שאני מציג בחיבור זה בדבר חומרת זיהו� הדיו� הציבורי , לאחרונה

וברא� למשל 'שופט גה. גוברי� הקולות להידוק הפיקוח על תעמולה שקרית, במידע שקרי

 לחוק דרכי תעמולה האוסר על 13' ס[האיסור האמור "שינה את טו� עמדתו באומרו כי 

עוסק בעיקר ] תעמולה מטע� מפלגה פלונית המהווה הפרעה לתעמולה של מפלגה אלמונית

מקרה שבו מועמד פלוני עושה שימוש באותיות או בשמה של ,  לדוגמה–בהטעיה צורנית 

נית� באופ� , אול�. כאשר בפועל אי� כ� המצב, שניי� מתמודדי� ביחדרשימה כאילו ה

 על דברי� אלה 201".עקרוני במקרי� חריגי� לאסור על תעמולה המטעה במובנה המהותי

  : הוסי�

] הינו[אחד מהנושאי� החשובי� ביותר בהקשר לתעמולת בחירות באינטרנט 

אול� , ייתית כשלעצמהמדובר בסוגיה בע). Fake News(חדשות מזויפות 

עת דיסאינפורמציה משפיעה על ההחלטה , במיוחד בתקופת בחירות

. למי להצביע בבחירות: החשובה ביותר שעל אזרח לקבל במשטר דמוקרטי

ר ועדת הבחירות "אומנ� קיימת בעייתיות בכ� שגור� שיפוטי דוגמת יו

 אמת או יכריע בהלי� קצר תו� כדי תקופת הבחירות א� פרסו� מסוי� הוא

; ...) לחוק דרכי תעמולה13מכוח סעי� , א� כי סמכות מעי� זה קיימת(לא 

  202.ברור כי נושא זה מחייב הסדרה כלשהי, בכל אופ�, אול�

 השופט חנ� 21�ברוח דומה קבע לאחרונה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

" תעמולה"גדר מלצר כי לצור� הקביעה א� פרסו� מסוי� של משרד ממשלתי הוא ב

כקבוע בסעי� " נכס ציבורי"ולכ� אי� לעשותו באמצעות שימוש ב, פוליטית לעומד בראשו

 בהקשר 203.יש להתחשב במבח� משנה הבוח� את אמינות המידע, א לחוק דרכי תעמולה2

שקיבלה תנופה בשני� ) Fake News ('חדשות הכזב'תופעת " זה ציי� השופט מלצר את

התפשטותה של תופעה זו מחייבת א� היא את הצור� כי ", ה הוסי�ובנוגע ל. "האחרונות

והיא מהווה סיבה נוספת , או נגיעה פוליטית, פרסומי� יהיו מדויקי� וחפי� מכל הטיה

 
, פורס� בנבו (נחמני' צור נ 63/20) 20�יושב ראש ועדת הבחירות לכנסת ה(מ "עוד ראו תר. יחד

, פורס� בנבו (פרידרי�' פיירברג נ) 20�יושב ראש וועדת הבחירות לכנסת ה (94/20מ "תר; )14.8.2013
9.9.2013 .( 

לימור זר  (82ש "ה, 531 � דנציגרספר יור" עתיד, הווה,  עבר–דיני התעמולה "וברא� וגיא רווה 'סלי� ג  201
וברא� בעת כהונתו 'עמדה זו היא שינוי ביחס לעמדה שהביע השופט ג). 2019, גוטמ� ועידו באו� עורכי�

 ). והטקסט הצמוד לה198ש "הלעיל ראו  (20�ועדת הבחירות המרכזית לכנסת הר "כיו
 .563' עמב, ש�  202
). 20.1.2019, פורס� בנבו (30' פס, בנט' ב� מאיר נ) 21�יושב ראש ועדת הבחירות לכנסת ה (3/21כ "תב  203

החלטה נוספת של השופט מלצר המצביעה על חשש עמוק שלו מפני חוסר האמינות של פרסומי 
' ב� מאיר נ) 21�יושב ראש ועדת הבחירות לכנסת ה (8/21כ "התעמולה במאה העשרי� ואחת היא תב

בהחלטה זו קבע השופט מלצר כי האיסור על פרסו� אנונימי ). 27.2.2019, פורס� בנבו (מפלגת הליכוד
בי� , חל ג� על פרסומי� באינטרנט, )דרכי תעמולה(לחוק הבחירות ) 5)(ב(10בעיתוני� הקבוע בסעי� 

" אויה למקור התעמולההבוחר לייחס את מידת האמינות הר"השאר בשל הרצו� להגביר את יכולתו של 
 ).71' פס, ש�(



  חובת� של נושאי משרה ציבורית לומר אמת לציבור  �"תש נ משפטי	

77  

להטלת חובה על הרשות הציבורית להיצמד לאמת ולדייק בכל פרט הנמסר מטעמה 

  204."לציבור

ותר במסגרת דיני תעמולת בחירות נראה אפוא כי למצער חלק משומרי הס� הבכירי� בי

, חשי� בצור� לעדכ� אות� כדי שישקפו חובה של נושאי משרה ציבורית לומר את האמת

יהיה בכ� חיזוק הנורמה של אמירת אמת לציבור על ידי נושאי משרה , וא� תתקבל עמדת�

 וברא�'עמדתו של השופט ג, ראשית.  אול� עדיי� כוח� של הצעות אלה מוגבל205.ציבורית

ובכ� מגבילה אותה רק למידע מטעה ,  לחוק דרכי תעמולה13כורכת את החובה בסעי� 

נדה עדיי� אינ� 'וכ� התפארות עצמית או מידע שקרי המקד� אג, הפוגע ברשימות אחרות

,  יו� לפני מועד בחירות90כלומר , חובה זו מוגבלת לתקופת בחירות, יתרה מזאת. אסורי�

אומנ� רגישות פחות בדר� , י מופצי� ג� בתקופות אחרותא� ידיעות כוזבות ומידע שקר

אול� ג� בה� יש כדי לעצב את תודעת הציבור על בסיס שקרי , כלל מתקופת בחירות

כמו . בשבטיות ובכוחניות שה� תוצאה של תרבות שקר, ולהרעיל את השיח הציבורי בציניות

רה ציבורית שה� נבחרי החובה חלה רק על נושאי מש, כ� מאחר שמדובר בתעמולת בחירות

עמדתו . ציבור בהקשרי� פוליטיי� ואינה חלה על הדרג הממונה בהקשרי� שאינ� פוליטיי�

 פותרת –א לחוק דרכי תעמולה 2 הכורכת את מבח� האמינות בסעי� –של השופט מלצר 

והיא חלה כל , הממונה" מקצועי"חובת האמינות מוטלת על הדרג ה: חלק מבעיות אלה

א לחוק דרכי 2ע� זאת עמדה זו כורכת את החובה בסעי� .  בתקופת בחירותהזמ� ולא רק

באופיי� לבי� פרסומי� " מנהליי�"תעמולה רק לצור� הבחנה בי� פרסומי� ממשלתיי� 

במילי� . ולא כחובה החלה על דברי תעמולה) פוליטית" (תעמולה"ממשלתיי� שה� 

, א� כ�. י עמדתו של השופט מלצרתעמולה פוליטית שקרית עדיי� מותרת ג� על פ, אחרות

 
הזהירות הרבה שבה : "הוסי� השופט מלצר, בהמש�. 30' פס, 203ש "לעיל ה, בנט'  ב� מאיר נראו עניי�  204

מצדיקה לטעמי חידוד של ההנחיות וההוראות , יש לנקוט לאור החשש מפני חדשות וידיעות כזב
באופ� שיהיה בו כדי לצמצמ� את האפשרות להפצת� של פרסומי , וגעות לפרסומי� ממשלתיי�הנ

וזאת על מנת להבטיח כי הרשות המוסמכת תמלא את תפקידה רק במסגרת , תעמולה מוטי� בידי הרשות
, עמדתי היא כי ראוי שכל פרסו�, בהתא� לאמור[...] סמכותה ולא תכשיל עובדי ציבור בפעילות אסורה 

או להפיצו בערוצי התקשורת /א לחוק דרכי תעמולה מבקש להפיקו ו2כמשמעו בסעי� , אשר גו� מבוקר
ואול� , כמשמעה בחוק דרכי תעמולה, ולא רק בתקופת בחירות(בכל עת שהיא , ובאמצעי המדיה השוני�

א  יובא תחילה בפני היוע� המשפטי למשרד לצור� בחינה הא� הו–) מקל וחומר בתקופת הבחירות
פרסומי� . ובמסגרת זו תיבח� ג� האמינות והדיוק של האמור בו, עומד בהוראות חוק דרכי תעמולה

ל שלא יינת� לה� אישור מראש של היוע� המשפטי כקבוע בהנחיות היוע� המשפטי "מהסוג הנ
על כל , א לחוק דרכי תעמולה2 ייחשבו לכאורה ככאלה שאינ� עומדי� בדרישות סעי� –לממשלה 

יצוי� כי המנגנו� שמציע השופט מלצר אינו אוסר על ). 32' פס, ש�" (ת העלולות להיות לכ�הנפקויו
, ביטויי תעמולה פוליטית שקרית אלא רק קובע שאי אפשר לעשות שימוש בנכסי ציבור בקשר אליה

 . א לחוק דרכי תעמולה2' כאמור בס
 ש� מציע המחבר לאסור על תעמולה שקרית בשלושה ,)2ש "לעיל ה (Sellersראו ג� , ברוח דומה  205

למשל פרסו� המטעה (שקרי� בנוגע לניהול הבחירות , התערבות של מדינה זרה בבחירות: מקרי�
יש להזכיר בהקשר זה . שקרי� בנוגע לנושאי� שחלה בה� חובת דיווח, )בוחרי� בנוגע להלי� הבחירה

ל המדוכה בעת האחרונה והמליצה על רפורמות ושינויי� בדיני התעמולה לא נדרשה כי ועדה שישבה ע
ראו . לעניי� זה ולא כללה בהמלצותיה שינוי בנוגע לאמינות המידע הנמסר על ידי מועמדי� בבחירות

כ� ראו ). 2017(די� וחשבו�  1959–ט"התשי, )דרכי תעמולה(ועדה הציבורית לבחינת חוק הבחירות וה
 .563' בעמ, 201ש "לעיל ה,  ורווהוברא�'ג
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וברא� ומלצר מעגנות כל אחת חובה חלקית ומוגבלת של נושאי 'הצעותיה� של השופט ג

, שילוב שלה� עשוי לגבש חובה מקיפה יותר. משרה ציבורית לומר אמת בפרסומי� לציבור

כיוו� שאינה חלה על נושאי משרה ציבורית נבחרי� , א� כי ג� היא עדיי� מוגבלת

  .מחו� לתקופת הבחירות) ליטיקאי�פו(

 אתיקה ומשמעת. 4

ג� כללי , ה� הממוני� וה� הנבחרי�, לצד חובות משפטיות חלי� על נושאי משרה ציבורית

 בישראל עובדי המדינה כפופי� להוראות הקבועות בתקנו� שירות 206.אתיקה ומשמעת

הוראות משמעתיות  וכ� ל207להוראות אתיות הקבועות בכללי אתיקה, )ר"התקשי(המדינה 

, )משמעת(הנאכפות בבית הדי� למשמעת של עובדי המדינה שהוק� בחוק שירות המדינה 

עובדי הרשויות המקומיות א� ה� כפופי� למערכת דומה של כללי . 1963–ג"התשכ

, )משמעת(ובכלל זה לבית די� למשמעת שהוק� בחוק הרשויות המקומיות , משמעת

ה� במישור הארצי , ה חלה ג� על נבחרי ציבור מערכת אתית דומ1978.208–התשל�ח

  209).נבחרי ציבור ברשויות מקומיות(וה� המקומי ) חברי כנסת, שרי�(

החובה של נושאי משרה ציבורית לומר אמת לציבור יכולה להיות ג� פועל יוצא של 

דורש החוק מפורשות שקודי� להתנהגות של , לדוגמה, באנגליה. כללי אתיקה מסוג זה

ובה� החובה לבצע את , יכללו סטנדרטי� מינימליי� )Civil Servants(בור משרתי צי

.Honesty(התפקיד בכנות  �מפורשת ב" כנות" ו210)Civil Service Code , בי� השאר

�כ“]Setting[ out the facts and relevant issues truthfully, and correct any errors as soon as 

possible” , וכ�“Not deceive or knowingly mislead ministers, Parliament or others”.211 

. א� רק במסגרת� של כללי אתיקה פרטיקולריי�, חובה דומה נית� למצוא ג� בישראל

 
 אתיקה מקצועית של עובדי מדינהראו מלכיאל בלס ( אומנ� יש להבחי� בי� כללי אתיקה לכללי משמעת  206

40–43) 2018 (https://bit.ly/337npoB(,לי�  אול� לש� הדיו� בחיבור זה אי� צור� להתעכב על ההבד
 . ביניה�

אשר החליפו את כללי האתיקה ,  נכנסו לתוק� כללי אתיקה חדשי� לעובדי המדינה9.5.2017בתארי�   207
קוד  "9.5.2017מיו� , 10/עז' הודעה מס, ראו הודעת נציב שירות המדינה. 1987לעובדי המדינה משנת 

מקצועית של שירות אשר לה מצור� ג� נוסח� העדכני של כללי האתיקה ה, "אתי לשירות המדינה
 .https://bit.ly/2Cehoupההודעה וכללי האתיקה המצורפי� לה זמיני� בכתובת . המדינה

 ).1987 (250, 250 יז משפטי�" אתיקה בפוליטיקה"יצחק זמיר   208
 )2006 (28–26 די� וחשבו�ראו ג� הוועדה להכנת כללי אתיקה לחברי הכנסת . 273–268' בעמ, ש�  209

https://bit.ly/2NJv4CT .כללי האתיקה שעליה� : לדוגמה, לצד אלה יש כללי אתיקה פרטיקולריי�
. לשכת העיתונות הממשלתית ופורו� דוברי משרדי הממשלה, חתמו דוברי הרשויות המקומיות בישראל

 9.4.2014 איגוד"  כללי אתיקה מקצועית לדוברי� ברשויות המקומיות בישראל– נחת� הקוד האתי"ראו 
https://bit.ly/2NC27Ji .כללי האתיקה לדוברי� בשירות הציבורי"ראו , לנוסח הכללי� "

www.dovrim.org/--c10z4 .�במשרד הפני� ובפרקליטות , לכללי אתיקה פרטיקולריי� במשרד החו
 .37' בעמ, 206ש "לעיל ה,  ראו בלסהמדינה

210  2010, §7(4) (UK) Constitutional Reform and Government Act . 
211  The Civil Service Code (UK) , זמי� בכתובתhttps://bit.ly/2CbjcV2 .ראשיתו של ה�Civil Service 

Codeבצו פררוגטיבי של הממשלה ב � & COLIN TURPINראו , לדיו�.  אשר מאז עודכ� מדי פע�1996

ADAM TOMKINS, BRITISH GOVERNMENT AND THE CONSTITUTION 418–422 (6th ed. 2007). 
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עקרונות כללי האתיקה בשירות הציבורי שעליה� חתמו דוברי הרשויות המקומיות , למשל

 קובעי� תחת 212, הממשלהלשכת העיתונות הממשלתית ופורו� דוברי משרדי, בישראל

הדובר יקפיד על דיוק בעובדות ושמירה על : "את הכללי� האלה" אמינות ויושרה"הכותרת 

תגובות ותשובות הגו� , אמינות המידע אותו הוא מוסר ובכלל זה באמצעות הודעות

הדובר יבדוק מראש ובמידת האפשר את אמיתות המידע "; "הציבורי אותו הוא מייצג

דובר לא יפי� ביודעי� מידע שאינו "; "דות המופצי� על ידו קוד� הפצת�ומהימנות העוב

הדובר לא "; "יעשה לתיקו� המעוות בהקד� האפשרי, אמת וא� נודע לו שעשה כ� בשוגג

  ".את אמצעי התקשורת או את עמיתיו למקצוע, יטעה במודע את מעסיקו

כללי האתיקה הציבורית אול� הוראות אתיות כוללות ומפורשות מסוג זה אינ� כלולות ב

כ� למשל אסור לעובדי . ש� נית� למצוא רק הוראות חלקיות ועמומות, הכלליי� בישראל

ידיעה כוזבת או העלמת עובדה הנוגעת "המדינה ולעובדי הרשויות המקומיות למסור 

אול� איסור זה מוגבל רק כאשר השקר נעשה בהשגת מינויו של עובד המדינה או , "לעניי�

את " שאינו הול�" כמו כ� אסור לעובדי� אלה להתנהג באופ� 213.ות המקומיתעובד הרש

 סעיפי� אלה יכולי� לחול 215".בלתי הוג�" או באופ� חמור יותר שמגיע לכדי 214,תפקיד�

וראוי , בית הדי� המשמעתי יכול להחליט כ�. על נושא משרה ציבורית ששיקר ביודעי�

אלה אינ� מופעלי� על אמירות שקריות ע� זאת נראה כי בפועל סעיפי� . שיחליט כ�

 216.דוגמת דיווחי� כוזבי� על שעות עבודה, לציבור ככלל אלא בהקשרי� נקודתיי� מאוד

א� איסור , "מצג שווא או מידע לא מדויק"חל האיסור להציג במסגרת עבודת� , נוס� על זה

 לעצמ� או או טובת הנאהזה חל רק כאשר מצג השווא הוצג על מנת להשיג יתרו� עסקי 

ג� כללי האתיקה של נבחרי הציבור ה� עמומי� בנושא החובה ,  בדומה לזה217.למשרד�

לפעול בדר� ההולמת את "בכללי האתיקה של הכנסת קבועה החובה . לומר אמת לציבור

 ג� כא� נוסח הכללי� מאפשר 219".ביושר ובהגינות" ולפעול 218"מעמדו כחבר כנסת

וראוי ,  ועדת האתיקה יכולה לקבוע כ�220.ביודעי�להחיל אות� על חברי כנסת ששיקרו 

, מבחינת דר� יישומ� על ידי ועדת האתיקה, אול� ג� כללי� אלה. שתשתמש כ� בסמכותה

 
 .209ש "לעיל ה, ראו כללי האתיקה של דוברי הרשויות המקומיות  212
מקומיות לחוק הרשויות ה) 5(9' ס; 1963–ג"התשכ, )משמעת(לחוק שירות המדינה ) 5(17' ראו ס  213

 .1978–ח"התשל, )משמעת(
 ).משמעת(לחוק הרשויות המקומיות ) 3(9' ס; )משמעת(לחוק שירות המדינה ) 3(17' ראו ס  214
 ).משמעת(לחוק הרשויות המקומיות ) 4(9' ס; )משמעת(לחוק שירות המדינה ) 4(17' ראו ס  215
 ).2000 (658) 4(י נד"פד, נציב שירות המדינה' מוטיל נ 006978/מ "ראו למשל עש  216
 .207ש "לעיל ה,  לכללי האתיקה החדשי� לעובדי המדינה42כלל   217
 .לכללי אתיקה לחברי כנסת) 4(א1' ס  218
 ).5(א1' בס, ש�  219
היגיינה '"כהתנהגות שפוגעת ב, מנ� בהקשר אחרוא, פורשה בפסיקה" התנהגות שאינה הולמת"  220

� אזרחי� למע� מנהל "אומ 4921/13� "ראו בג". שלטו� החוק וטוהר המידות, אמו� הציבור, 'הציבורית
נאור ) כתוארה אז( לפסק דינה של המשנה לנשיא 34' פס, ראש עיריית רמת השרו�' תקי� וצדק חברתי נ

שקרי� פוגעניי� שמספר נושא משרה ציבורית לציבור פוגעי� ג� ה� ). 14.10.2013, פורס� בנבו(
 .בערכי� אלה
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וה� מופעלי� כשמדובר בשקרי� רק , לא תורגמו לכדי חובה כללית לומר אמת לציבור

  221.במקרי� נקודתיי� מיוחדי� וחריגי�

בורית לומר אמת לציבור על יסודות אתיי� יש בביסוס חובת� של נושאי משרה צי

והקשר , היתרו� המרכזי הוא הקשר ההדוק בי� כללי אתיקה למוסר. יתרונות וחסרונות

בפילוסופיה של המוסר ברור כי הכלל . ההדוק בי� עקרונות המוסר לבי� החובה לומר אמת

הצדקה חזקה הרחב הוא שאמירת אמת היא מוסרית אלא במקרי� חריגי� מאוד שבה� יש 

סביר שכ� . האתיקה הפרטית אומרת כי בדר� כלל אסור לשקר",  אכ�222.לאמירת שקר

 כמו כ� כללי אתיקה שנתפסי� כבעלי השלכה 223".אומרת בדר� כלל ג� האתיקה הציבורית

יכולי� לבוא במקו� שבו יש רתיעה מלקבוע כללי� , חמורה פחות מכללי� משפטיי�

והתחו� של כללי� , במצבי� כאלה. דורש הסדרהא� רגש הצדק והמוסר , משפטיי�

כללי� אתיי� יכולי� להיות פתרו� מידתי למתח , המסדירי� ביטויי� הוא דוגמה מצוינת לכ�

 וא� מתברר שאי� בה� 224,שבי� חופש הביטוי לבי� ערכי� ואינטרסי� שנפגעי� מהביטוי

מלאכת אכיפת  יתרו� נוס� הוא ש225.ה� יכולי� להוות תשתית לכללי� משפטיי�, די

אלא , החובה האתית אינה מוטלת על מערכת המשפט במידה המכבידה על בתי המשפט

): Peers(שבה� נית� משקל רב למעורבות עמיתי� , מנוהלת שוט� על ידי ערכאות ייעודיות

 בבית הדי� המשמעתי 226;בבית הדי� המשמעתי של עובדי המדינה מכהני� עובדי המדינה

 בוועדת האתיקה של 227;מיות מכהני� עובדי הרשויות המקומיותשל עובדי הרשויות המקו

   228.הכנסת מכהני� חברי הכנסת

 
 בנסיבות שבה� הציג חבר כנסת מסמכי� מזויפי� לוועדת האתיקה במטרה להטעותה ולהכשילה למשל  221

וכל זאת כדי להראות במסגרת כתבה עיתונאית בחדשות שהוועדה , ל"כדי שתאשר נסיעה פיקטיבית לחו
סמכי� מזויפי�  של ועדת האתיקה בעניי� הגשת מ20/25ראו החלטה . ל"מאשרת בקלות נסיעות לחו

 .https://bit.ly/2WJmZCi) 14.12.2016 (לוועדה בידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל
בהקשר זה . ההכרה בנחיצות� של חריגי� לחובה לומר אמת ג� אינה מאפיינת את כל הגישות המוסריות  222

� גישות לבי, יש שוני בי� גישות תוצאתיות שמטבע� מודדות את התועלת מול הנזק ומאפשרות חריגי�
טעות והטעיה " ראו זמיר לפירוט. הקובעות את החובה לומר אמת כחובה אבסולוטית, דאונטולוגיות
 .221–218' בעמ, 20ש "לעיל ה, "בכריתת חוזה

 .265' בעמ, 208ש "לעיל ה, "אתיקה בפוליטיקה"ראו זמיר   223
 ). 1998 (56–50, 1) 3(ד נב"פ, קראוס' מ נ"ידיעות אחרונות בע 7325/95א "ראו ג� דנ  224
שלפיו א� , בנסיבות אותה פרשה היה קבוע בתקנו� האתיקה המקצועית של העיתונות כלל אתי. ש�  225

, ו שהנאש� זוכהוהתברר שהחשד הוסר א, פורס� בעיתו� דבר חשד או הגשת כתב אישו� נגד אד�
לא כל כלי התקשורת , לא תמיד מקוימי�] כללי האתיקה"[אול� . יפרס� זאת העיתו� בהבלטה הראויה

, )חובת עדכו�) (9' תיקו� מס(ראו הצעת חוק איסור לשו� הרע ". ואי� יכולת ממשית לאכפ�, כפופי� לה�
, א המעג� חובה זו בחוק25הרע סעי� בהמש� הוס� לחוק איסור לשו� , ואכ�. 695 ח"ה, 2002–ב"התשס

 .27 ח"ס, 2002–התשס!ג, )7' תיקו� מס(ראו חוק איסור לשו� הרע 
 3' ראו ס(הוחל עליה� ) משמעת(שחוק שירות המדינה " גופי� מבוקרי�"עובדי המדינה או עובדי� של   226

 )). משמעת(לחוק שירות המדינה 
 .ש�  227
בייזו� הלי� הבירור האתי , ע� זאת. זכויותיה� וחובותיה�,  הכנסתלחוק חסינות חברי) ב(ד13' ראו ס  228

. כל אד� זכאי להגיש קובלנה לוועדת האתיקה של הכנסת, למשל. יכולי� להיות ג� מעורבי� חיצוניי�
 ).קובלנות( לנוהל אתיקה לחברי הכנסת 1' ראו ס
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נקבע , כאשר חובה כלשהי נאכפת בידי עמיתי�. אלא שיתרו� זה עשוי להיות ג� חיסרו�

סטנדרט זה עשוי להיות נמו� . הסטנדרט האתי לפי הסטנדרט הרווח בקהילת העמיתי�

כקהילה הנדרשת להתבטא תדיר , י משרה ציבורית לא מופר� להניח שנושא229.מדי

ירצו לשמור לעצמ� חירות ביטוי מרבית וייזהרו מלקבוע לעצמ� , בענייני� ציבוריי�

בהקשרי� כאלה יש דווקא יתרו� לכ� . שיכבול קוד� כול אות�, סטנדרט אמיתות ראוי

וס� של  חיסרו� נ230.שהסטנדרט הראוי ייקבע בגו� חיצוני עצמאי דוגמת בית המשפט

השאלה מתי . הוא ברוחבו ובעמימותו, לפחות בנוסחו הנוכחי, הסטנדרט האתי הישראלי

יוצרת חוסר ודאות ואזורי� " בלתי הגונה"או " בלתי הולמת"אמירת שקר היא התנהגות 

ולדעתי ג� [קיימת סכנה ממשית שג� פוליטיקאי� "בהקשרי� כאלה , אכ�. אפורי� רבי�

יאבדו , יטעו, המבקשי� ללכת בדר� הישר, הגוני�] א" א–י� נושאי משרה ציבורית ממונ

. את דרכ� ויגיעו מתו� חוסר ידיעה או זהירות אל התחו� האפור של התנהגות בלתי ראויה

פחות ] א" א–ולדעתי ג� נושאי משרה ציבורית ממוני� [קיימת ג� סכנה שפוליטיקאי� 

הערפל כדי לעבור את הגבול מ� יסתתרו מאחורי , הפועלי� תחת לח� או פיתוי, הגוני�

לפיכ� חשוב מאוד לסלק . התחו� הלב� אל התחו� האפור בטענה של טעות או חוסר ידיעה

 לש� כ� נדרש כלל אתי 231".את הערפל ולהתוות את הגבולות באופ� ברור ככל שנית�

שלפיו נושא , ברוח כלל האתיקה האנגלי החל על עובדי המדינה שהוצג לעיל, פשוט וברור

בכפו� לחריגי� , שרה הציבורית חייב לומר את האמת במסגרת פעילותו הציבוריתהמ

 כמו כ� הקשר שבי� האתיקה למוסר עלול להיות ג� חיסרו� כיוו� שהחובה לומר 232.נדירי�

ע� זאת נית� . ללא פג� מוסרי מצידו של הדובר, אמת חלה ג� על שקרי� שנאמרי� בתו� לב

ביעת כלל אתי המחייב את הדובר לפרס� תיקו� לדברי להתגבר על חיסרו� זה באמצעות ק

�דוגמת הכלל ב(שקר שאמר בתו� לב Civil Service Codeואז כשהדובר 233,) האנגלי 

האמת העובדתית תתברר בערכאה האוכפת את כללי , מתעקש בתו� לב כי דבריו היו אמת

  .האתיקה

  

 
והכפיפה , ש בקרב רופאי�את הפסיקה שביקרה את הסטנדרט האתי שהתגב, בהקשר קרוב, ראו למשל  229

סטנדרט רפואי "ראו אס� פוזנר , לסקירה של פסיקה זאת. אות� לפיכ� לסטנדרט שקובע בית המשפט
 ).2002 (48 ,26רפואה ומשפט " וסטנדרט משפטי

. אפשר לטעו� שבהקשרי� אלה יש שוני בי� נבחרי ציבור לבי� נושאי משרה ציבורית ממוני�, ע� זאת  230
אול� יוכלו לקבוע כללי אתיקה , סת יימנעו מלכבול עצמ� בכללי אתיקה נוקשי�חברי הכנ, לדוגמה

ע� זאת טענה זו עשויה להיות נכונה כשמדובר בקביעת� של . נוקשי� לעובדי מדינה שאינ� חברי כנסת
אשר עליה� , בפרשנות וביישו� של כללי� אלה, אול� כוחה יורד כשמדובר במימוש, כללי האתיקה

 .י�מופקדי� העמית
בהירות ופשטות מקילי� ג� בהגברת  .266' בעמ, 208ש "לעיל ה, "אתיקה בפוליטיקה"ראו זמיר   231

ראו (ולמודעות תפקיד מרכזי בעידוד התנהגות שהולמת כללי� וערכי� אלה , המודעות לכללי� ולערכי�
 ).18ש "לעיל ה, שטרקמ�

לאפשרות של קביעת חריגי� ברורי� . ג� את החריגי� האלה יש לשאו� לקבוע ברור עד כמה שנית�  232
, 1998–ח"התשנ, בהיקש ובהתאמה של חריגי� לחובה למסור מידע הקבועי� בחוק חופש המידע, כאלה

 . והטקסט הצמוד לה 182ש "הלעיל ראו 
 . 211ש "הלעיל ראו   233
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  סיכו� והמחשה. ד

�ואתית( משרה ציבורית חובה משפטית בחיבור זה אני טוע� כי יש להטיל על נושאי  

אמירת שקר מפי נושאי משרה ציבורית , ככלל. עקרונית לומר את האמת לציבור) משמעתית

איננה מועילה ומפירה את חובת הנאמנות של נושאי המשרה הציבורית , היא איננה מוסרית

ות מושג ע� זאת בעיצוב החובה צרי� להתחשב במורכב. כלפי הציבור שאותו ה� משרתי�

בכ� שקיימי� מצבי� שבה� שקר הוא שולי ; בכובד החשיבות של חופש הביטוי; האמת

ובשיקולי� מוסדיי� המצדיקי� מעורבות זהירה ; א� רצוי) אומנ� רחוקות(ונסבל ולעיתי� 

  .ובהיק� ריאלי של בית המשפט באכיפת החובה

יא תחול רק על ה ,ראשית: לפיכ� הצעתי לעצב את החובה על פי קווי המתאר האלה

האותנטיות והאמיתות העובדתית של הביטויי� מבלי לגלוש לבחינה שיפוטית של דעות 

היא תיאכ�  ,שנית; לצד הכרה במצבי� חריגי� ונדירי� שבה� השקר מוצדק, ונראטיבי�

של הצהרה שיפוטית בדבר (בדר� השגרה באמצעות קביעת תוצאות ענייניות פוזיטיביות 

ורק במקרי� ) קביעת מקו� פרסו� אפקטיבי של ההצהרה השיפוטיתהאמת ובמידת הצור� 

, שלישית; )של הטלת סנקצייה או חובת פיצוי(חמורי� באמצעות השתת תוצאות אישיות 

ושיח חופשי אינ� יכולי� להפרי� את " שוק רעיונות"היא תיאכ� רק כאשר מנגנוני� של 

שפוגעי� באינטרסי� חיוניי� רק כאשר מדובר בביטויי� שקריי� , השקר בקרב הציבור

ומצדיקי� השקעה של משאבי� שיפוטיי� ורק כאשר רמת עוצמתה של הפגיעה והסתברותה 

במוב� זה שתוצאות ענייניות פוזיטיביות (תואמת את התוצאה האופרטיבית המבוקשת 

יוצדקו ג� כשרמת הסתברותה ועוצמתה של הפגיעה היא נמוכה מ� הר� הנדרש עבור 

  ). יות נגטיביות או אישיותתוצאות עניינ

, הטמעת החובה יכולה להיעשות באמצעות חקיקה של חוק חדש וייעודי שיעג� אותה

, א� כי ייתכנו קשיי� בגיוס רוב של חברי כנסת שיסכימו לחוקק חוק אשר מכפי� ג� אות�

עד שיחוקק חוק כזה נית� , על כל פני�. לחובה זו, לצד נושאי משרה ציבורית אחרי�

 היא ראויה ,ראשית. ע את החובה ג� באמצעות כלי� שכבר קיימי� במשפט הישראלילהטמי

להיחשב לחלק מהדיני� הכלליי� המסדירי� את פעילות� של נושאי משרה ציבורית כנאמני 

במסגרת זו נושא משרה ציבורית שאינו אומר אמת לציבור עלול . ציבור במשפט המנהלי

וכ� , ההגינות והסבירות, י דוגמת חובות תו� הלבלהפר עקרונות רחבי� של המשפט המנהל

כללי� קונקרטיי� יותר דוגמת החובה לסייע בגיבוש תשתית של עובדות במסגרת החלטה 

, להכיר בעילה עצמאית, לדעתי, ע� זאת ראוי. מנהלית והחובה הכללית לנהוג בשקיפות

כ� על פי דוקטרינת כמו ". עילת האמיתות"נפרדת ומפורשת במשפט המנהלי שנית� לכנותה 

, המשפט המנהלי מאפשר לאכו� את החובה באמצעי� גמישי�, היחסית) הבטלות(התוצאה 

עמידתו של נושא המשרה �ובעיקר באמצעות סעדי� הצהרתיי� בדבר עמידתו או אי

, ואגב כ� שיקו� בקביעה השיפוטית של האמת העובדתית מושא הביטוי, הציבורית בחובתו

ע� זאת יש לציי� . בצירו� צווי עשה בנוגע לפרסו� אפקטיבי של הצהרת בית המשפט

ונדרש , שסדרי הדי� הנהוגי� במשפט המנהלי כיו� מוגבלי� בכל הנוגע לבירור עובדתי

לצור� מיצוי מעשי של פוטנציאל המשפט ) וא אפשרי ג� בגדר הדי� הקיי�שה(שינוי 

יש להתאי� תחומי� ספציפיי� במשפט לאתגרי� של עיד�  ,שנית. המנהלי באכיפת החובה
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במסגרת זאת יש לעדכ� את דיני תעמולת בחירות ולהקנות ליושבי ראש . המידע הנוכחי

ת תוכ� פרסומי התעמולה בתקופה ועדת הבחירות סמכויות וכלי� להבטיח את אמינו

במקרי� חמורי� יש לאכו� את החובה באמצעות , שלישית. הרגישה שלקראת בחירות

. איסורי� על שקרי� הקיימי� במשפט הפלילי והאזרחי והנושאי� סנקציות ואחריות אישית

א� בפרשנות של , משמעתיי��יש להחיל את החובה באמצעות מנגנוני� אתיי�, רביעית

כמכסי� " התנהגות בלתי הולמת"ו" התנהגות בלתי הוגנת" כלליי� דוגמת מושגי�

וא� בקביעה של כללי אתיקה מפורשי� המחייבי� את נושא , התנהגויות של שקרי� מזיקי�

  .דוגמת כללי האתיקה הקבועי� באנגליה, המשרה הציבורית לומר אמת לציבור

 פקד את 2016בנובמבר . הינה דוגמה להמחשה? כיצד תיוש� הלכה למעשה חובה זו

השר לביטחו� פני� דאז גלעד ארד� אמר לציבור כי לפחות . ישראל גל שרפות אימתני

 וכינה את גל השרפות 234,מחצית מ� השרפות נגרמו מהצתה מכוונת של ערביי ישראל

 כתשעה חודשי� לאחר מכ� לגלג איש התקשורת ליאור שליי� בתוכנית 235".טרור מציתי�"

, על ארד� כי הוא המציא את ההאשמות נגד ערביי ישראל" גב האומה"ייתו הטלוויזיה בהנח

. ארד� האשי� בתגובה את שליי� בשקר. וציי� כי אי� כל הוכחה להצתות על רקע לאומני

בפוסט בעמוד הפייסבוק שלו הוא התעקש שהיו הצתות ושה� א� נמשכות ג� במועד כתיבת 

הוא . לאחר מכ� התייחס שוב לפרשה בתוכניתווכשבועיי� ,  שליי� לא נותר חייב236.הפוסט

ולחיזוק טענתו ציי� כי ארד� נמנע מלהגיש תביעה נגדו בגי� (חזר ואמר שלא שיקר ולא טעה 

נוס� על זה הציע שליי� לארד� להסיר את חסינותו על מנת שיוכל להגיש נגדו ). לשו� הרע

, לא הסיר את חסינותוארד� ,  ההצעה לא נענתה237.תביעת לשו� הרע על שקרא לו שקר�

  .ושאלת האמת לא הגיעה מעול� לבירור משפטי

 
 וואלה" 'לפחות מחצית מהשריפות ה� עקב הצתות': השר ארד�"ראו אבי אשכנזי ואמיר בוחבוט   234

)24.11.2016 (http://bit.ly/2MDA10k. 
 .http://bit.ly/2MHKNCV )25.11.2016( ידיעות אחרונות" הצתותטרור : החשד"' ראו צחי דבוש ואח  235
ממציא אינתיפאדת "שבו אומר שליי� על ארד� כי הוא , אל הפוסט צור� הקטע הרלוונטי מ� התוכנית  236

מצליחה להביא הוכחה אפילו , שהוא אגב אחראי עליה, בלי שהמשטרה, הצתות של ערביי ישראל
וכאשר הוא קובע . קצת שקר�"בפוסט האשי� ארד� את שליי� שהוא ". למצית אחד ערבי על רקע לאומני

האחראי מטע� הכבאות על , טפסר ר� של�"ולחיזוק טענתו הזכיר את , " הוא משקר–שלא היו הצתות 
, המציתי� היו ערבי�.  אחוז מהשריפות המשמעותיות היו הצתות90כמעט ': חקירת גל השריפות שאמר

אתמול נעצרו ליד פתח , א� כל זה לא הספיק: "ובהמש� הוסי�". 'יהודי�היישובי� שנשרפו היו של 
בזמ� שהציתו ע� מיכל בנזי� , תקווה צעיר וקטי� מיישוב ערבי שתועדו במצלמה על ידי עובר אורח תמי�

היו , אז א� יש עוד מי שחושב שההצתות שפקדו אותנו בנובמבר האחרו�[...]  שדה סמו� למתח� ציבורי
קיי� ,  הנה עוד הוכחה חיה שטרור ההצתות חי–או כל תירו� אחר ' מנגל שהשתבש', 'מנטירקע רו'על 

ראו עמוד הפייסבוק ". צירו� מקרי� שכזה. יש כתבי אישו� וה� כול� נגד פלסטיניי�, וכ� ליאור. ובועט
 . https://bit.ly/2PPMsbU) 11.8.2017(של גלעד ארד� 

כי זו תקופה כזו שפוליטיקאי� ,  לפחות שאתה קורא לי שקר�זאת פע� שלישית: "בלשונו של שליי�  237
למרות ששנינו . ה� אומרי� על התקשורת שהיא שיקרה, שפישלו והתקשורת תפסה אות� בפאשלה

מגיש , כלומר[הרי א� הייתי משקר או אפילו טועה היית עושה לי את הסרנה [...]  יודעי� שלא שיקרתי
 – כפי שהגיש ראש הממשלה בנימי� נתניהו נגד העיתונאי יגאל סרנהנגדי תביעה בגי� הוצאת לשו� הרע 

. אתה יכול לכתוב עליי מה שאתה רוצה כי אתה חבר כנסת ול� יש חסינות, לעומת זאת, אבל אתה]. א"א
מחר בבוקר תודיע שאתה מסיר את החסינות של� ומאפשר לי להגיש נגד� ? אוקיי, אז הנה ההצעה שלי
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 נגרמו מהצתות מכוונות 2016מהשרפות בנובמבר , א� בכלל, כמה? מהי האמת, א� כ�

לצופי תוכניתו של שליי� . קשה לדעת? הא� השר דיבר אמת לציבור? על רקע לאומני

זוהי דוגמה . האמת העובדתיתולקוראי ד� הפייסבוק של השר ארד� אי� הכלי� לברר את 

הביטוי , ראשית. למקרה שראוי לבירור משפטי בדבר עמידתו של השר בחובתו לומר אמת

מהשרפות נגרמו מהצתות מכוונות על רקע , א� בכלל, כמה(מעורר שאלה עובדתית 

כל . איננו נות� מענה טוב מספיק לבירור העובדות" שוק הרעיונות"מנגנו� , שנית). לאומני

מתבצר בעמדתו ומאשי� את האחר בשקרנות באופ� שמקשה על הצופה הסביר לברר צד 

ולכ� מאזיניו נחשפי� , כמו כ� כל צד משמיע את דבריו בערו� הנתו� לשליטתו. את האמת

אפילו מידע שמסרו המשטרה ומשרד המשפטי� במענה לבקשה לפי חוק . למידע סלקטיבי

 ולא 238)כיוו� שהמידע חסר וכללי(ור האמת  לא לביר–חופש המידע אינו מסייע בהרבה 

זהו מקרה אשר , שלישית). כיוו� שלא ארד� ולא שליי� פרסמו אותו מעל במותיה�(להפצתה 

: מצדיק השקעה של המשאבי� השיפוטיי� בבירור האמת בשל פוטנציאל הפוגענות שלו

וחבר כנסת שר בכיר (נושא המשרה הציבורית אשר הפי� את הביטוי הוא בכיר ורב השפעה 

תוכ� דבריו נוגע לסוגיה בעלת חשיבות עליונה ליחסי הציבור היהודי והערבי ; )בולט

  239.דבריו זכו לבולטות ניכרת; בישראל

הצעתו של שליי� ? באמצעות אילו כלי� משפטיי� נית� לייש� את החובה במקרה זה

ה בכנות ובי� בי� שנעשת, לארד� להסיר את חסינותו כדי שיוכל להגיש נגדו תביעת דיבה

חושפת את חולשתו של הדי� האזרחי ביישו� החובה , שנעשתה רק כדי להבי� את השר

ארד� אכ� נהנה מחסינות שאינה מאפשרת לשליי� לתבוע אותו בגי� . והבאת האמת לציבור

הימנעותו , בניגוד לטענת שליי�, ומ� הצד האחר" (שקר�"הוצאת לשו� הרע על שכינה אותו 

 ג� בדי� 240).ד שליי� אינה מוכיחה שג� ארד� לא חושב ששליי� שיקרמהגשת תביעה נג

לעומת זאת . נהנה ארד� מ� החסינות, שממילא נראה כלא הול� את המקרה הנדו�, הפלילי

המשפט המנהלי וכללי האתיקה יכולי� לשמש אכסניה טובה לבירור האמת ולאכיפת 

ל האמת העובדתית ויורה מכוח� נית� להעניק סעד אשר יצהיר ע. החובה במקרה זה

סעד כזה יעניק לציבור ידע . למעורבי� לפרס� את ההצהרה על גבי הבמה שבשליטת�

ויחזק ככלל , עובדתי איכותי קונקרטי בנוגע לנושא ההצתות ולמידת היושרה של השר ארד�

  .את נורמת אמירת האמת בחברה ואת אמינות תשתית המידע

 
המונולוג של שליי� על הפוסט של גלעד ארד� "ראו ". 'שקר�'ראת לי שוב ושוב תביעת דיבה על זה שק

 .http://bit.ly/36jHmKF )27.8.2017( 13החדשות " נגדו
בתשובות המשטרה ומשרד המשפטי� אי� פילוח גאוגרפי או של השתייכות מגזרית של הנאשמי�   238

פילוח המידע על נסיבות גרימת  ל4813ראו תשובת משטרת ישראל לבקשת חופש המידע . בהצתות
תשובת משרד ; https://bit.ly/2Qh6A5x) 21.6.2017 (2016השרפות במהל� החודשי� נובמבר ודצמבר 

 .https://bit.ly/33opuMQ) 19.10.2017 (1998–ח"התשנ, המשפטי� לבקשה לפי חוק חופש המידע
הפוסט של ארד� עורר . 237ש "לעיל הראו , תוכניתו של שליי� שודרה בשעות צפיית שיא בערו� מסחרי  239

 .236ש "ראו לעיל ה,  תגובות1,500�ו" לייקי� "4,500,  צפיות104,000�עניי� וזכה לכ
, כס� ותשומת לב, כגו� ניהול משאבי זמ�, יכולות להיות סיבות רבות ומגוונות להימנעות מהגשת תביעה  240

רצו� להימנע מניפוח תקשורתי של המחלוקת הכרו� , דימוי ציבורי שמושפע מעצ� הגשת התביעה
 .בהגשת התביעה ועוד
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יי� לאכיפת החובה של נושאי משרה ציבורית משפט�הכלי� המשפטיי� והמעי�, א� כ�

השימוש בה� דל מדי . ע� זאת המצב הנוכחי אינו משביע רצו�. לומר אמת לציבור קיימי�

א� בשל כללי� המגבילי� , א� בשל היעדר המודעות לאפשרות להשתמש בה�, בהקשר זה

ני פגיעה וא� בשל הזהירות המוצדקת מפ, )דוגמת חסינות וסייגי� אחרי�(את תחולת� 

אני מודע לרגישות הרבה , אכ�. בחופש הביטוי בכלל וחופש הביטוי הפוליטי בפרט

המסורת המשפטית והפילוסופית במדינות נאורות מעדיפה דיו� חופשי לבירור . שבהצעתי

כפי שציי� שופט בית . האמת וסולדת מהסמכה של מנגנוני� רשמיי� לקבוע את האמת

, כי ראוי להג� על חופש הביטוי השקרי, י קנדי בקביעתוהמשפט העליו� האמריקאי אנתונ

צרי� לשמש תמרור , 1984ורג אורוול 'מספרו של ג, הבזוי" מיניסטריו� האמת"אכ� 

תשתית , שבו השיח הציבורי שבטי ולעומתי,  ע� זאת בעיד� הפרוע הנוכחי241.אזהרה

ולות מגיבי� באמצעות המוג� מפני ק, צדדי�המידע מקילה יצירה והפצה של מידע כוזב חד

 נחוצה התאמה של –וקשה יותר ויותר להבחי� באמת ולהפרי� את השקר , "בועות פילטר"

חובה מדודה לומר אמת שאינה מוטלת על הציבור כולו אלא רק על . הדי� לאתגרי המציאות

שאיננה נאכפת מצד גופי ממשל ; בדבר� אל הציבור, נאמני הציבור, נושאי משרה ציבורית

ע� מנסי� להחניק ביקורת נגד עצמ� אלא מצד גופי� שיפוטיי� עצמאיי� ובלתי שמטב

אלא ממוקדת , שככלל איננה מצנזרת את השקרי� או מענישה את המשקרי�; תלויי�

  . היא לדעתי מענה מאוז� לצורכי הזמ�–עניינית בבירור האמת ובהבאתה בפני הציבור 

 
 Our constitutional tradition stands against the idea“( 723' בעמ, 48ש "לעיל ה, Alvarezעניי�  ראו  241

that we need Oceania’s Ministry of Truth”.( 




