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ד  לארור ה

 א נחנתי בעט שבכוחו לבטא את עומק הכאב, הזעזוע ותחושת אין־האונים שהביא

 עלינו הרצח הנורא של ראש הממשלה יצחק רבין. גם לא אנסה לתאר את פועלו של

 מי ששלוש פעמים שינה את פניה של מדינת ישראל, כל פעם עד לבלי הכר. פעם

 אחת, כרמטכ׳׳ל שהוביל את צה״ל לניצחון הגדול בתולדות עמנו! פעם שנייה, בתהליך

 !השלום, ופעם שלישית, עם הירצחו.

 אצביע רק בתכלית הקיצור על שני נושאים הנוגעים לעולם המשפט שראוי שיעסיקונו.

 ^נוגע לערכי היסוד והשני, לדיני העונשין ולאכיפת החוק.

 ־ את ערכי היסוד ניתן לחלק לשתי קבוצות ־ האחת, הערכים הבאים

 לשרת ׳^1. הפעולה(הערכים האקטיביים), דוגמת חופש הביטוי, חופש ההפגנה,

 חופש העיסוק וכוי. הקבוצה השניה היא

 היפוכה של הראשונה. כנגד כל ערך המבטא

 חופש פעולה, ישנו ערך נגדי(פסיבי) המשקף

 את הצורך להגן על הקורבן הפוטנציאלי

 מפני חופש הפעולה שניתן לזולתו. מטבע

 הדברים, יש למצוא את נקודת האיזון בין ,

 שני קטבים אלה. לטעמי הרחקנו לכת בעניין

 זה לעבר ערכי חופש הפעולה ולא שמרנו

 די הצורך מפני הפגיעה הכרוכה בחופש זה.

 דוגמא בולטת היא ההתפתחות שארעה

. כשלעצמי, מעולם לא הבנתי מה לחופש  ביחס לחופש הביטוי. חופש זה נועד לאפשר הבעת דעות והפצתן ופרסום מידע. אולם הוא חרג מעבר לכך1
 הביטוי ולקיום משמרות מחאה, הפגנה או תהלוכה ליד ביתו של איש ציבור. לפני למעלה מ־20 שנה דחה ביתיהמשפט הגבוה לצדק, בבג״צ 2456/73

 בהחלטה קצרה, בקשה להתיר לקיים אסיפה ליד ביתו של שר החוץ. קיצור הדברים איננו גורע ממשקלם, וכך נאמר: ״חופש האסיפה וחופש הביטוי

 אין פירושם מתן היתר לחדור לרשות היחיד של איש הממלא תפקיד ציבורי ולהטריד אותו ואת בני ביתו בחייהם הפרטיים, כדי להשפיע עליו, בדרך

 זו, על פעילותו הציבורית...״

 מאז שונתה ההלכה. העניין שב והתעורר בבג״צ 2481/93 דיין צ׳ מפקד מחוז ירושלים5, בהקשר לעתירה להרשות אסיפה ליד ביתו של הרב עובדיה

 יוסף, שמטרתה היתה למחות על המשך השתתפות ש״ס בממשלה. השופט ש׳ לוין בדעת מיעוט, תמך באימוץ ההלכה הישנה. זוהי בעיני העמדה

 העדיפה. אולם שופטי הרוב היו מוכנים להרחיב את היריעה ולאפשר, בתנאים מסויימים, הפגנה ליד ביתו של איש הציבור. הסוגייה שבה ועלתה

 בבג״צ 6658/93 >גס כלביא נ׳ מפקד משטות ירושלים(טרם פורסם) שבו התיר בית־המשפט העליון קיום אסיפת מחאה רבת משתתפים מול מעונו

 הרשמי של ראש הממשלה בירושלים, תוך הדגשה שמדובר במעון הרשמי. למיטב הבנתי גם פסיקה מרחיבה זו לא היה בה כדי להצדיק את מה

 שהתרחש בקביעות לפני מעונו הפרטי של ראש הממשלה בתל-אביב.

 אכיפת החוק ודיני עוצשץ - גם לצורך עניין זה אמיץ את הנושא לשתי קבוצות. האחת, קבוצת העבירות הקלאסיות, שאותן אכנה פיסיות, בהיותן

 כרוכות לרוב בפגיעה פיסית בגוף או ברכוש, דוגמת תקיפה וגניבה. השנייה, עוסקת בעבירות המכונות עבירות הצווארון הלבן, והן כוללות מרמה,

 הפרת אמונים, עבירות בניירות ערך, עבירות מס וכר.

 לכל אחת מאלה מצטרפת שאלת יחסה של המערכת לעבירות הנדונות, וממילא דרגת אכיפתן. יש לזכור שאין למערכת האכיפה(המשטרה, התביעה

 ובתי־המשפט) כל אפשרות להתמודד עם כל העבירות. חלק נכבד מן העבירות, אולי רובו, איננו מתגלה כלל או איננו נחקר או מטופל.

 בשנים הראשונות שלאחר קום המדינה הושם דגש על העבירות הפיסיות ואילו הטיפול בעבירות הצווארון הלבן הוזנח במידה רבה. לפני כ־20

 שנה חלה תפנית והדגש הועבר בהדרגה לעבירות הצווארון הלבן. איש לא יחלוק על הצורך להתמודד עם עבירות אלה, אך למרבה הצער היה התהליך

 מלווה בהחלשות יתר של המערכת האמורה להגן על הציבור בפני העבירות הפיסיות. החלשות זו משתקפת הן בגישת בתי־המשפט והן בגישת המערכת

 החוץ־שיפוטית. אזכיר לשם השוואה את עבירות ההמרדה וההסתה להמרדה(ס• 133 ו־134 לחוק העונשין) שהינן בגדר אות מתה. נאמר בין השאר,

 שלא משתמשים בהן מחמת עירפולן. אך ראה זה פלא, עבירת הצווארון הלבן בעניין הפרת אמונים(ס׳ 284 לחוק העונשין), שהינה לא פחות מעורפלת,

 הפכה לחם חוק• של בתי־המשפט. יודגש, לא כל העבירות הפיסיות הן מעורפלות. נהפוך הוא: מרביתן אינן כאלה, וכוחם של הדברים יפה לשורה

 ארוכה של עבירות, החל מאימונים צבאיים אסורים, החזקת נשק שלא כדין, עבירות האלימות למיניהן וכלה בעבירות הכרוכות בפגיעה ברכוש.

 הנעשה בתחום גניבות כלי הרכב* הוא דוגמא מובהקת לרפיסות של אכיפת החוק בכל הנוגע לעבירות הקלאסיות, וכך גם הנושא של פריצות

 לבתי־עסק ולדירות, שהוא נגע שכיח, שאיננו זוכה לטיפול נאות.

 דיברתי על האיזון הבעייתי בין שני הסוגים של ערכי היסוד מצד אחד, ומן הצד השני על הדירוג הבעייתי של אכיפת החוק בכל הנוגע לשני סוגי

 עבירות.

 למרבה הצער הרצח הנפשע של ראש הממשלה, הוא שהביאני להציג את הבעיות. אסור, כמובן, שהרצח יוביל לעשיית איזון בעייתי אחר, שיהיה

 בו משום פגיעה בזכויות הפרט, שבית־המשפט העליון תרם כה רבות לבנייתן.

 אולם הרצח, החושף בהדרגה התמוטטות של מערכות, ממחיש גם אווירה כללית בהקשר של אכיפת החוק, כאשר דומה שהמערכת המופקדת על

 נושא זה נוהגת כמתבונן חסר־אונים במחזה שאת תוכנו ומשמעותו הוא מתקשה להבין.



ח  צ

 מהו עלבון
 ולמי מותר להיעלב

 בפברואר 1994 פרסם העיתון ״העיר״ כתבה העוסקת באולימפיאדת ההומוסקסואלים.
 הכותרת הראשית של הכתבה נקבה בשמו של הכדורסלן אמםלם והמסקנה המתבקשת

 היתה שהוא משתייך לקהילייה זו.
 אמםלם פנה באמצעות עורך־דץ לעורך ״העיר״ ולמו״ל שלו בדרישה לפרסם התנצלות
 באותו מקום ובאותן אותיות. בעקבות זאת פרסם ״העיר״ דברים שאותם הכתיר בכותרת
 ״הבהרה״(לא התנצלות), שנכתבו באותיות קטנות במידה ניכרת מן הכותרת של הכתבה
 הראשונה. בהבהרה זו נאמר שאיש איננו חושב שאמםלם הוא הומוסקסואל, כי לא היתה
 כוונה לפגוע בו ״ולא נותר אלא להתנצל בפניו על הפגיעה״. להבהרה צורפה הבעת

 דאגה על חוסר הפתיחות של החברה הישראלית.
 השופטת שרה דותן שבפניה התבררה תביעת הפיצויים של אמםלם1, ציינה שלא עלה
 בידה לקבל,תשובה ברורה מעורך מדור הספורט שפרסם את ״ההבהרה״, מדוע נבחרה
 כותרת זו ״ומדוע לא יוחדה ההתנצלות לעניינו של הנפגע באופן ברור וחד-משמעי
 באותיות קידוש לבנה דוגמת הכותרת הפוגעת״. עוד ציינה השופטת שאם חפץ הכותב
 להטיף מוסר לחברה הישראלית על חוסר פתיחותה, יכול היה לעשות זאת ללא קשר
 לעניינו של אמסלם, שאיננו הומוסקסואל ואיננו רואה עצמו נושא הנס של קהיליית

 ההומוסקסואלים בישראל.
 אשר לניהול המשפט ציינה השופטת כי הוא ״כלל חקירות ארוכות ומבישות של
 התובע ורעייתו״ וכי ״תקצר היריעה מלתאר את אופן ניהול ההגנה, את הדרך הבוטה
 בה נחקרו התובע ורעייתו ואת הנסיונות לרמז כי התובע הינו דמות שלילית ולכן הפגיעה
 בו אינה חמורה כל עיקר״. בהתחשב בנסיבות פסקה השופטת לאמסלם פיצויים בסך

 150 אלף שקל.
 פםק־דין זה היווה מטרה לרשימת ביקורת שכותרתה ״איזה עלבון נורא יותר״ מאת
 אורית שוחט2. הרשימה נפתחת בנבואת זעם שלפיה החברה שבה נכתב פםק־דין זה תרצה
 לקבור בעוד כמה שנים את הראש בחול מרוב בושה על שנכתב בכלל. לא אעסוק בתחזית
 אודות עתידו של פםק־הדין או על עתיד מאמרה של הגב׳ שוחט. אולם ראוי להתייחם

 לטיעונים אחדים המועלים ברשימתה.
 טעון אחד הוא שהקביעה אשר לפיה התובע משתייך לקהיליית ההומוסקסואלים מהווה
 עלבון, מהווה ״לכאורה, בבחינת לשון הרע על כל ההומוסקסואלים״. אין כל ממש בטעון
 זה. מתן פיצוי לאמסלם איננו פוגע בהומוסקסואלים. השתייכותו של אדם לקבוצה
 חברתית, לאומית, מקצועית או מינית מהווה חלק מאישיותו. ישנן נסיבות שבהן שיוכו
 לקבוצה שבמסגרתה הוא מסרב להיכלל תהווה עלבון. זאת, מבלי שהדבר יהווה פגיעה

 כלשהי בקבוצה אליה הוא מסרב להשתייך.
 לדוגמא, מי שמתאר אישה כבעלת חזות של גבר מזוקן מטיח בה עלבון, מבלי שהדבר
 פוגע בגברים בכלל ובבעלי זקן בפרט. כך גם כינויו של רב יהודי כ״גוצרי״ או כ״מוסלמי״
 מהווה עלבון חריף ופגיעה במעמדו. מי שיפסוק לו פיצוי נאות על כך אינו מבזה לא

 את העולם הנוצרי ואף לא את העולם המוסלמי.
 אגב, בעניין זה לוקה רשימתה של הגב׳ שוחט בסתירה פנימית. היא מספרת ש״העיר״
 התנצל והיא סבורה שהשופטת יכולה ומזה לחייב את העיתון לשוב ולהתנצל בהבלטה
 גדולה יותר. התנצלות היא צורה של פיצוי. מכאן, אם לדעתה הענקת פיצוי לאדם על
 כך שכונה ״הומוסקסואל״ פוגעת בציבור ההומוסקסואלים, הרי עצם ההתנצלות מהווה

 \גם היא פגיעה כזו.
 לאמיתו של דבר, מכירה כנראה אורית שוחט בכך שהתובע זכאי לפיצוי, אך לדעתה
 ראוי שפיצוי זה יהיה על דרך ההתנצלות ולא על דרך של פיצוי כספי. בעניין זה אני
 מתקשה להבין במה שיקול דעתה של העיתונאית, אורית שוחט, עדיף על שיקול דעתה
 של השופטת שרה דותן, שמצאה שיש מקום לפיצוי כספי. אין גם ספק שפיצוי כזה מהווה

 הגנה טובה יותר על פרטים ועל הציבור בכללותו בפני הטחת עלבונות.
 טעון נוסף שהעלתה הגב׳ שוחט מושתת על ההבחנה בין עלבון שהוא בגדר אשם
 מוסרי לדוגמא, תיאורו של אדם כגנב או רוצח, לבין דברים שאינם כרוכים באשם
 מוסרי, למשל, כינויו של אדם בהומוסקסואל. ההבחנה ידועה ומוכרת, אך המשפט,
 בצדק, מכיר בכך שגם דברים שאין עמם דופי מוסרי, יכולים להוות עלבון צורב ומכאיב.
 כך הדבר אם נאמר על אדם שהוא מכוער כקוף; שהוא סובל ממום נסתרן שהוא מרטיב
 בלילה במיטתו; שהוא סובל ממחלת מין; שהוא ממזר או חולה-רוח. אדם זכאי להגנה
 בפני תיאורים מן הסוג הזה למרות שאין הם מייחסים לקורבן אשם מוסרי או התנהגות

 הפוגעת בזולת.
 עניין מיוחד יש בטענה של הגב׳ שוחט, שלפיה עיתון ״העיר״ לא התרשל אלא ״טעה
 לחשוב שהסובלנות הנוהגת בין העיתונאים כלפי הומוסקסואלים היא כבר נחלת הכלל״.
 הרושם שמתקבל מקריאת רשימתה של אורית שוחט הוא שהםובלנות שהיא עצמה מגלה
 היא בראש ובראשונה כלפי העיתון ״העיר״ והעלבון שהטיח בזולת. למעשה היא קוראת
 לכך שבתי־המשפט במקום להגן על הקורבן יבהירו לו שהוא איננו רשאי להיעלב מדברים

 שלדעת הגב׳ שוחט אין להיעלב מהם.

 I * דיקאן בית-הספר למשפטים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל; פרופסור, הפקולטה
 למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.

(טרם פורסם). ת שוקן ש ם נ׳ ר ל ם מ  II ת״א(ת״א) 20174/94 א

ץ 26.6.95. ר א  21 א׳ שוחט ״איזה עלבון נורא יותר״ ה

 I * דיקאן בית-הספר למשפטים,
 המסלול האקדמי של המכללה למינהל;

 פרופסור, הפקולטה למשפטים,
 אוניברסיטת תל-אביב.

 II בהקשר זה אשוב ואזכיר את
ת ו מ ת ם י ו ד י  פסק-הדין בבג״צ 606/93 ק
, פ״ד ר דו ת השי ו ש  ומו״לות(1981< ג׳ ר

 מח (2) 1. שבו חייב בג״צ, ברוב דעות,
 את רשות השידור לפרסם את הסיסמה
 ״קידום: לך תצטיין״, אף שלדעת המנהל
 הכללי של רשות השידור פוגעת הסיסמה
 בטעם הטוב. בהזדמנות זו בוטלה ההלכה
 הקודמת שנפסקה בבג״צ 421/71 יפאורה
 ג׳ רשות השידור, פ״ד כה(2) 741. חוששני
מ ויוזמות, דו  שגם ההלכה החדשה של קי
 שלכאורה איננה שייכת לענייננו, תרמה
 לאווירה הכללית שלפיה ברגע שמנופפים
 בסיסמת חופש הביטוי ״הכל פתוח״, וכי

 למרות שמדובר לא אחת על איזון בין
 אינטרסים, בסופו של דבר ידו של חופש
 הביטוי(ומה שמופיע תחת כסות זו) על

 העליונה. ביקורת על הגישה החדשה
וזמות פרסמתי י ם ו ו ד י ק  המשתקפת ב
 במאמרי: ד׳ פרידמן ״עיסוק בזוטות״

ט ב׳(תשנ״ה) 89. פ ש מ  ה

ד המחוז הדרומי של ק פ  21 כהגא נ׳ מ
א פורסם). ל ) ה ר ט ש מ  ה

 31 פ״ד מח (2) 456.
 41 לאחרונה ניתן פסק-הדין בדנ׳׳פ

ת ישראל(טרם נ י ד ת ג׳ מ א מ י  2316/95 מ
 פורסם) בשאלת המעצר של חשוד בגניבת
 רכב. לנושא זה בדעתי להתייחס בנפרד.

 בהקשר הנוכחי, אצטט את הדברים
 הבאים, שנאמרו בדעת מיעוט של השופט
 שמגר: ״חוק יסוד: כבוד האדם וחירתו

 נושא עימו בשורה חוקתית חקוקה לכל
 פרט בחברה, אולם בשורה זו נועדה לכל

 החברה ולא רק לעבריינים שבה. קרבן
 העבירה בפועל ובכוח וכל אזרח

 תמים־דרך זכאים להגנה על כבוזץם)
 וחירות(ם) מפני פחד, אימה ופגיעה לא

 פחות מן הנאשם״.
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