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 קראוס, שופכים אור חדש על האיזון בין הזכות לשם טוב לבין הזכות!

 לחופש הביטוי ומביאים אל קיצה ־ כך יש לקוות - התלבטות רבת

 שנים בנושא זה

 עיגונה הנוכחי בחקיקת היסוד2.
ל  האיזון בין הזכות לחופש הביטוי, שהצדקת קיומה מושתתת ע
 ערכים רבים ומגוונים, לבין הזכות לשם טוב, הברורה והמוסכמת
 ערכית, שאינה זקוקה להצדקה חיצונית כלשהי, מצוי רובו ככולו

ז צ ו . הגדרת המעשה י  בחוק איסור לשון הרע, תשכ״ה־31965
 האחריות ־ מהו ״לשון הרע״ ־ מחד, וההגנות מפני האחריות

 בסעיפים 15-13 לחוק ־ מאידך, אמורים לשקף את נקודת האיזון
 האופטימלית, מן ההיבט החברתי ומן ההיבט הפרטי, בין שת*

 זכויות אלו, וזאת במצוותו המפורשת של המחוקק4.
 במהלך השנים הצהיר בית המשפט העליון לא אחת על עדיפותה

 של הזכות לשם טוב על פני הזכות לחופש הביטוי, בעיקר תוך|
. עקב כך אכן התקבען  דחיית הגדרתה של האחרונה כ״זכות על״5
 לתקופת מה, בתודעה המשפטית סדר עדיפויות זה6, אף כי קריאון

 לחוקי העתונות, התשנ״ז-1997, בע׳ 20, סעיפים 57-52 ודברי עו״ד צדוק, יו״ו!
 מועצת העיתונות, בדברים שנשא בכינוס באוניברסיטת בר-אילן ביום 5.1.1999
 ״יש לעגן את חופש הביטוי וחופש העיתונות באופן מפורש בזכויות היסוד.״; ה
 מגן ״צדוק: על המחוקק להתערב במגמת הקרטליזציה והמונופוליזציה בעיתונות׳

 גלוכס 6.1.1999. וכן דברי הנשיא ברק בהרצאתו על חופש הביטוי כזכות חוקתית,
 לעיל, שעל פיו חקיקה כזו תעלה את ״רמתו הנורמטיבית של חופש הביטוי...

 מהרמה של הלכה פסוקה ׳שאינה כתובה עלי ספר׳ לרמה של זכות חוקתית״.
 לגישה אחרת ראו ת״א(י-ם) 405/95 בלל(ישראל) כע״מ נ׳ רשות השידור(טרם
 פורסם), ניתן ביום 16.1.1995 (להלן: עניין כלל); ת״א (ת״א) 1202/94 חכמוכ נ׳
 פעלים כע״מ(טרם פורסם). פסק הדין בוטל על ידי בית המשפט העליון מנימוקינ!
 אחרים; ש״ז פלר ׳״לשון הרע - עבירה׳ ומשמעות הדרישה ׳בכוונה לפגוע׳ - מחשבמ
 שנייה (ע״פ 506/89)״ משפטים כג(תשנ״ד) 515, 518 בהערת שוליים 11. לדיון

 כללי ראו א׳ שנהר דיני לשון וזרע (תשנ״ז) 52-35.

 I 3 להלן: ״חוק איסור לשון הרע״. |

 41 למחלוקת בנושא יסודות האחריות ראו ת׳ גדרון, ״לשון הרע- עוולת רשלנות׳״
 המשפט ד (תשנ״ט) 219; א׳ צור ׳״לשון הרע- עוולת רשלנות?׳- תגובה״ המשפט
 ד (תשנ״ט) 239. לעניין איזונים בין זכויות יסוד במשפט הישראלי ראו א׳ בנדור

 ״בגנות היחסיות של זכויות היסוד״ משפט וממשל ד(תשנ״ח) 343.

 I 5 ד״נ 9/77 חגרת חשמל לישראל כע״מ נ׳ הוצאת עיתון ״הארץ״ כע״נן
 פ״ד לב(3) 337 (להלן: עניין חגרת החשמל); ע״א 670/79 החגאת עיתון הארץ
 גע״מ נ׳ מזרחי, פ״ד מא(2) 169; ע״א 802/87 גוף נ׳ אגנרי, פ״ד מה(2) 489; ע״א
 259/89 הוצאת מודיעין גע״מ נ׳ ספירו, פ״ד מו(3) 48; ע״א 334/89 מיכאלי
 נ׳ אלמוג, פ״ד מו(5) 555 - גם כאן נשאר השופט שמגר במיעוט כמו בעניין חברת
 החשמל. בע״א 3199/93 קראוס נ׳ ידיעות אחרונות, פ״ד מט(2) 843 חזר השופכן

 שמגר על קביעתו, ואולם העדיף באותו מקרה את ההגנה על הזכות האחרת.

 I 6 סגל, לעיל הערה 1, בע׳ 40.

1 בוא 1 
 מאז נדחתה, ביום 14.5.1948, ההצעה לכלול את הזכות ל״חופש
 הדיבור״, ככינויה דאז, בין החירויות המפורשות בהכרזת העצמאות׳
 ועד עצם היום הזה, למעלה מחמישים שנה מאוחר יותר, לא זכתה
 זכות יסוד זו, הזכות לחופש הביטוי, להימנות על אותן זכויות
 יסוד ״מיוחסות״ - או שמא נייטרליות מבחינת השלכותיהן
 הפוליטיות והאחרות ־ הנזכרות באופן מפורש במשפט החוקתי
 הישראלי. ואף כי אין איש חולק על עצם קיומה וחשיבותה, הרי
 חוסנה, היקפה ומעמדה בהשוואה לזכויות יסוד אחרות עדיין שנוי
 במחלוקת, בעיקר עקב אי-הבהירות לגבי מקורה כמו גם לגבי

 I ד״ר למשפטים, סגנית דיקאן, מרצה בכירה בבית הספר למשפטים, המסלול
 האקדמי של המכללה למינהל. תודתי לנילי קרקו ולאורי צור מבית הספר למשפטים
 של המכללה למינהל על הערותיהם המועילות ובעיקר על הוויכוחים הבלתי נלאים

 בעקבותיהם מותנה, במידת מה, עמדתי הראשונית בסוגיה הנדונה.

 II דגרי מועצת העם ומועצת המדינה הזמנית, כרך א 20-14. ההצעה הועלתה
 על ידי מר מאיר וילנר; ראו בג״צ 153/87 שקדיאל נ׳ שד הדתות, פ״ד מב(2) 221,
 274! ראו ז׳ סגל חופש העיתונות: גין מיתוס למציאות(תשנ״ו) 33-15; על שלבי
 ההתפתחות ״ממצוי לרצוי״ ועל הצעות החקיקה ראו מ׳ נגבי חופש העיתונות

 כישראל - ערכים גראי המשפט (1995) 20-17.

 I 2 בבג״צ 73/53 חכרת ״קול העם״ כע״מ נ׳ שר הפנים, פ״ד ז 871 הושתתה,
 כידוע, ההכרה בזכות לחופש הביטוי כתנאי לדמוקרטיה, על הצהרת העצמאות.
 השופט אגרנט קבע כי על מנת להכיר משפטית בזכות או בחירות יטוד אין צורך
 !;אזכורה המפורש וניתן ללמוד על קיומה מתוך כך שהצהרת העצמאות מחייבת
 אוי^ם ערכים וזכויות בלעדיהן לא תיתכן דמוקרטיה. מאז חקיקתו של חוק יסוד:
 כבה/האדם וחירותו נוטים אלו החפצים במציאת עיגון חקיקתי לזכות לחופש
 הביטו/לקוראה לתוך התיבה ״כבוד האדם״. ראו א׳ ברק ״כבוד האדם כזכות
 חוקתית״ הפרקליט מא (תשנ״ג) 271, 280; א׳ ברק ״חופש הביטוי ומגבלותיו״
 הפרקליט מ (תשנ״א) 5; א׳ ברק ״חופש הביטוי כזכות חוקתית״(דברים באזכרה
 ליורם רונן ז״ל ביום 9.1.1997 במכון ון ליר בירושלים); א׳ ברק פרשנות כמשפט
 (תשנ״ד, כרך ג - פרשנות חוקתית) 382-369, 416, 428-427; ע״א 294/91 חכרת
 קדישה גחש״א ״קהילת ירושלים״ נ׳ קסטנכאוס, פ״ד מו(2) 464, 520; רע״א
 2687/92 גכע נ׳ חכרת וולט דיסני, פ״ד מח(1) 251; ע״א 105/92 ראם מהנדסים

 קכלנים כע״מ נ׳ עיריית נצרת עילית, פ״ד מז(5) 189 כולם מפי השופט ברק.
 השוו מאידך - הצעת חוק יסוד: זכויות האדם והאזרח, תשל״ג-1973, ה״ח 448,
 וכן הצעת חוק יסוד: חופש הביטוי וההתאגדות, תשנ״ד-1994, ה״ח 336. מאלו
 ניתן ללמוד, לכאורה, על הצורך בחקיקה מפורשת, שכן הן מרמזות על היותה של
 הזכות לחופש הביטוי משוללת התייחסות מפורשת בחקיקת היסוד הקיימת. ראו
 עוד המלצתה של ועדת צדוק לחוקי העיתונות, דין וחשבון הוועדה הציבורית

v נית m n נמהלך השמנו 

 המשפט העליון לא אחת על

 עדיפותה של הזנות לשם סוב

 על פמ הזנות לתופש הביסמ,

 נעיקד תוך דחיית הנדותה של
 האחרונה כי׳זמה ץלה
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 שהוגשה על ידי בכיר לשעבר בחברת כלל, שהאשים את הקונצרן
 ומנהליו בהאשמות חמורות. רשות השידור טענה כי משהוגש כתב
 התביעה נשוא הדיווח לבית המשפט, הרי היא עצמה, כמי שדיווחה
 על כך, זכאית להגנה המוחלטת של סעיף 13(7) מהיות הדיווח
 שנעשה על ידה ״דין וחשבון נכון והוגן״ על ״פרסום שנעשה על

 ידי בעל דין״ כאמור בסעיף קטן(5).

 בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ההגנה האמורה וקבע
 כי הגשת תביעה אינה ״מפעילה״ את הגנות סעיפים 13(5) ו-(7)
 זאת, הואיל ומן הראוי לפרש את סעיף 13 באופן דווקני ולא
1, ״ובכל אופן, הגשת התביעה  להרחיבו ״מעבר למתבקש מלשונו״3
 לביה״ד אינה פותחת ׳דיון׳ בפני בית־הדין כמשמעותו בסעיף
 13(5) לחוק, והטענות הכלולות בתביעה שהוגשה, אינן במסגרת

 ׳ישיבה פומבית׳ כמשמעותה בסעיף 13(7) לחוק״.

 בלא להביע עמדה לגבי יתר קביעותיו של בית המשפט במקרה
 זה, שהביאו בסופו של דיון להטלת אחריות על הנתבעים ולחיובם
 בפיצויים14, קביעתו בעניין סעיף 13(7) וההשפעה הקשה העלולה
 לנבוע מצמצומה של הגנת הדיווח מבית המשפט על עבודתה
 השוטפת של העיתונות ברורה לחלוטין15. ספק אם הרתעת היתר,
 הצפויה כתוצאה טבעית מקביעה השוללת הגנה מפרסום המתייחם
 לכתבי בי־דין כל עוד לא החלו ישיבותיו הפומביות של בית
, וה־"chilling effect" העולה ממנה, שבשתיהן יש כדי 1  המשפט6
 להצמית בעודה באיבה כל יוזמה עיתונאית החשובה, לעתים
 רבות, לאינטרס החברתי הציבורי הכללי, עומדות במבחן האיזון
 הנכון אותו מחפש בית המשפט. החלטתה של סוכנות הידיעות
 ״עתי״ם״, שהתקבלה מיד עם פרסום פסק הדין, ״לצמצם עד
 למינימום הכרחי, את הדיווח אודות כתבי תביעה כל עוד לא
, מעידה בברור, מן ההיבט המעשי ולא 1  הוגשה תגובת הנתבע״7
 רק מן ההיבט התיאורטי, על השלכתה של החלטה משפטית כזו

 על היישום היומיומי של חופש הביטוי.

 אין ספק כי היו רבים שקיבלו בברכה צמצום זה של הגנת
 הדיווח על הנעשה בערכאות המשפט השונות, הן בשל חרדת^
 מהרחבת יתר של חופש הביטוי והן בשל חששם שצמצום גבולות
 ההגנה האמורה יגרור הרתעה נוספת של תובעים בפוטנציה מהגשת
 תביעה משפטית מפחד שהגשתה תעורר מחדש את הדי הפרסום

.1  המקורי או את העצמתו בכתב ההגנה, כפי שקרה כאן8

 לטעמי, יש בגישה המשתקפת הן מן הקביעה השיפוטית בעניין
 זה והן מיישומה המעשי כפי שנובע מההחלטה האופרטיבית של
 סוכנות ״עתי״ם״ ־ משום פתיחת פתח לפגיעה קשה ובלתי
 הכרחית בחופש הביטוי ובזכות הציבור לקבל מידע, בעיקר ככל

.1  שמדובר בעניינים בעלי אופי או חשיבות ציבורית9

 על מידת הסכנה לעצם קיומן ולהגיונן של הוראות החסינות
(7) בעקבות פרשנות מצמצמת כגון זו תעיד ־  שבסעיפים 13(5) ו
גורך, התמקדה ־ ן י נ י  עוד הדוגמא הבאה20. בעניין דורון נ׳ טרי
 המחלוקת בין הצדדים בהתנהגותה של עורכת דין, אשר במהלך
 ביקור מומחה מטעם בית המשפט בבית המערער התבטאה בצורה
 בוטה ומעליבה כנגד המערער ועל כך הועמדה לדין פלילי. לאחר
 ניתוח מקיף ומלומד מגיעים שני שופטי הרוב, השופט גורן
 והשופט שטרוזמן, כנגד דעתה החולקת של השופטת סירוטה,
 למסקנה כי על אף חשיבותו של חופש הדיבור כאחד מערכיה
 הדמוקרטיים של המדינה, ולמרות העובדה שסעיף 13(5) נועד
 לשמור על חופש מוחלט במהלך הדיון המשפטי, ואף כי הגנה זו
 אינה מוגבלת רק לנעשה באולם בית המשפט אלא חלה גם על
 הנעשה מחוצה לו, ייתכנו בהחלט מקרים בהם ייאמרו וייעשו
 דברים במהלך המשפט שלא יזכו את עושיהם או אומריהם להגנת
 סעיף 13(5). זאת כאשר מדובר בדברי ״רשעות לשמה״ אליבא
 דשופט גרוס או ״דברי נאצה ודיבה״ אליבא דשופט שטרוזמף2.

 לעמדתו זו של בית המשפט המחוזי אין כל סימוכין בחוק ולא
 תימוכין בהגיון המשפטי והחברתי הרלבנטי לנסיבות בהן עוסק

 131 ש0, סעיף 7 לפסק הדין בציטוט מתוך ע״א 211/82 ננס נ׳ פלומ, פ״ד

 מ(1) 215,210 (להלן: עניין ננס). יש לציין, עם זאת, כי בעניין ננס התייחסה י
 הפרשנות המצמצמת לסוגיה שונה לחלוטין ובית המשפט פרש שם את הנסיבות

 העובדתיות בהן קיימת הגנת תום לב ואת זהותם - הנקבעת על פי מבחן
 אובייקטיבי - של הגופים המוזכרים בסעיף. אין, אם כך, באסמכתא זו, כדי

 להכריע במחלוקת בה עסקינן.

 I 14 על החלטת הביניים הוגשה בקשת רשות ערעור שנדחתה על ידי השופטת
 שטרסברג-כהן ביום 12.5.1996 אשר קבעה כי השאלה תדון - אם בכלל - במסגרת
 ערעור על פסק הדין עצמו. לאור פסק הדין בעניין אג> יצחק אין עוד טעם בערעור

 בנקודה זו.

 151 לעומת הביקורת המובאת כאן על צמצום הגנתם של אמצעי התקשורת!
 במסגרת סעיף 13(7) הרי החלטה כגון זו שבעניין ע״א(י-ם) 1003/96 בן-חורץ
 נ׳ לוי(טרם פורסם), תקדין מחוזי 98(1) 1667 (להלן: עניין גן-חורין) המפרשת

 את המונח ״נכון והוגן״, ברוכה בעיני שכן אין בצמצום זה כדי לפגום בזכות
 הציבור לדעת ויש בה, מאידך, משום יצירת הרתעה וחינוך ראויים של אמצעי

 התקשורת.

 161 מבין כל כתבות הביקורת שפורסמו בעקבות ההחלטה באמצעי התקשורת,
 ראויה בעיקר לאזכור כתבתו של י׳ גלעדי ״טרם הוגש כתב הגנה״ הארץ 24.3.1996.

 חוזרת במסכת המורכבת של הפסיקה הרלבנטית כולה ומניין
 עמדותיהם של השופטים השונים, שהביעו דעתם עד כה בשאלה
 זו, אינה מעלה תוצאה כה חד־משמעית7. ברור, מכל מקום, שיהיה
 מצב הפסיקה עד כה אשר יהיה, שני פסקי דין שניתנו אך לאחרונה
 בבית המשפט העליון מעידים, להערכתי, על שינוי גישה, ולו
 רק מבחינה הצהרתית, גם מנקודת ראותו של מי שסבר עוד קודם
 לכן כי העדפתה של הזכות לשם טוב בפסיקה הישראלית אינה

 כה ברורה ומובהקת.
 שני פסקי הדין עוסקים בפרשנות תנאי ההגנות שבחוק איסור
 לשון הרע ושניהם משקפים השקפת עולם ושיקולי מדיניות דומים.

 אף על פי כן נדון בכל אחד מהם בנפרד.

ק איסור ו ח  סעיפים 13(5) ו-(7) ל
8 ע ר ן ה  לשו

 אבי יצחק נ׳ חברת החדשות הישראלית בע״מ9
 במקרה זה הגישו המערערים תביעה לבית המשפט המחוזי בגין
 לשון הרע שהוצאה נגדם, לטענתם, בפרסומים בעיתונות הכתובה
 ובשידורי הטלביזיה, בהם נאמר כי בין שני התובעים נקשר קשר
 לפיו יפעל עופר נמרודי למינויו של עו״ד אבי יצחק למשרת
 היועץ המשפטי לממשלה ובתמורה יטה האחרון חסד לנמרודי

 בקשר להליכים שהיו תלויים ועומדים נגדו באותה עת.
 בכתבי ההגנה שהוגשו על ידי אמצעי התקשורת הנתבעים נטענו
 טענות עובדתיות נוספות שחרגו ממה שנאמר בפרסומים המקוריים

 שבגינם הוגשה התביעה (להלן: ״האמירות החורגות״).
 התובעים, שחששו מהעצמת הפגיעה, פנו לבית המשפט בבקשה
 לאסור על פרסום ברבים של הליכי בית המשפט כאמור בסעיף
 21 לחוק איסור לשון הרע. לביסוס בקשתם טענו התובעים, בין
 השאר, כי הואיל וסעיף 13(7) לחוק זה מקנה לנתבעים, אמצעי
 התקשורת, הגנה מלאה מפני תביעה בלשון הרע בגין האמירות
 החורגות, ולתובעים אין ולא תהיה, עקב כך, כל סנקציה מרתיעה
 כנגדם, יש למנוע את פרסום כתבי ההגנה באמצעות צו איסור

 פרסום כמבוקש.
 במילים אחרות, התובעים בקשו לעקוף את ההגנה אותה מקנה
 סעיף 13(7) לנתבעים, שהינה הגנה מוחלטת השוללת קיומה של
, ולמנוע פרסום תוכנן של הטענות 1 0  עילת תביעה בלשון הרע
 שבכתב ההגנה אפילו הן מהוות ״דין וחשבון נכון והוגן״ ״שנעשה
 על ידי בעל דין...תוך כדי דיון״ וזאת באמצעות הפעלת סעיף 21
 לחוק. המיוחד בסיטואציה זו הוא שדווקא התובעים בקשו במקרה
 זה להרחיב את תחולתה של ההגנה שבסעיף 13(7) ־ דבר שימנע
 מהם הגשת תביעה בגין לשון הרע על הטענות החורגות מתחום
 הדיבה המקורית - וזאת על מנת לשכנע את בית המשפט בנחיצותו
 של צו איסור פרסום, שהוצאתו היא הפתרון האופטימלי מבחינתם
 בכל הנוגע להורדת מסך על כל המתרחש ־ נטען ונאמר ־ בבית

 המשפט11.

 השאלה המשפטית שעמדה בפני בית המשפט, לצד שאלת איסור
 הפרסום על היבטיו הציבוריים והפרטיים בהם לא נדון כאן, הייתה
 כדלקמן ־ מה היקפה של ההגנה האמורה בסעיף 13(7), ממתי יש

 לה תחולה ועל אילו שלבים בהליך המשפטי היא מגנה.
 שאלה זו עלתה כבר בפני בתי המשפט בהזדמנויות קודמות
 והצריכה, לפיכך, קביעה חד־משמעית ערכית בדבר האינטרסים
 העומדים ביסודה של ההגנה שבסעיף 13 מחד, וההגנה על שמו

 הטוב של התובע מאידך.

 הרקע המשפטי ־ פסיקה קודמת
1  בהתדיינות הידועה שבין כלל(ישראל) בע״מ נ׳ רשות השדוד2
 נטענה טענה דומה לגבי פרסום שנעשה בטלביזיה ביחס לתביעה

 I 7 ע״א 214/89 אבנרי נ׳ שפירא, פ״ד מג(3) 840; ת״א(ת״א) 2382/90 דועי
 נ׳ גילת, פ״מ תשנ״ג(2) 28; ת״א(ת״א) 2382/90 זרעי נ׳ גילת, פ״מ תשנ״ג(3)

" 12 Tel-Aviv Unis ;77D. More "Human Rights from Tort Law Perspective 
.Stud. L (1994) 81, 104-105 

 I 8 ״13 לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי...(5) פרסום על ידי שופט...
 שנעשה תוך כדי דיון בפניהם או בהחלטתם, או פרסום על ידי בעל דין, בא כוחו

 של בעל דין או עד, שנעשה תוך כדי דיון כאמור...(7) דין וחשבון נכון והוגן על
 מה שנאמר או אירע כאמור בפסקאות (5)...בישיבה פומבית, ובלבד שהפרסום

 לא נאסר לפי סעיף 21...״.

 I 9 רע״א 3614/97 (טרם פורסם), ניתן ביום 23.6.1998 (להלן: עניין אבי יצחק).

 101 ואף על פי כן היא טענת הגנה ״גרידא״ בגלל נטל ההוכחה המוטל על
 הטוען לקיומה.

 111 ראו הסבר לעמדה פרדוקסלית זו בסעיף 27 לפסק דינו של השופט אור
 בעניין אבי יצחק.

 121 לעיל הערה 2.

 ספק אם הרתעת היתר, הצפויה

 כתוצאה טבעית מקביעה

 השוללת הגנה מפרסום

 המתייחס לכתבי בי-דין,
, ,chilling effect"-m 

 העולה ממנה עומדות במבחן

 האיזון הנכון אותו מחפש

 בית המשפט

 נעלה מכל ספק שחופש

 הביטוי, ככל שהדבר קשור

 להליך המשפטי במובנו

 ובהיקפו הרחב ביותר, ראוי

 להגנה מרבית אפילו יש בה,

 בהגנה כזו, כדי לגרום פגיעה

 מסוימת בשמו הטוב של מי

 מהמעורבים בהליך המשפטי

 הטלת מעמסה חסרת גבולות

 מוגדרים למעשה על כלי

 התקשורת, לעדכן ללא הרף

 פרסומים שיש בהם פוטנציאל

 פגיעה, היא גזירה ההופכת את

 מלאכתו של העיתונאי לבלתי

 אפשרית לצד היותה התערבות

 בלתי מוצדקת בשיקולים

 כלכליים ומערכתיים של

 בעלי העיתונים

20 



 האינטרס של ניהול משפטים

 ללא מורא ובלא שהאיונו

 בהגשת תביעה יהיה תלוי מעל

t ^ r r m n של כל w i n 

 בהליך השיפוטי, מבהיר בית

 המשפט, חזק דיו נדי להצדיק

. הטובשלאדנ : 1 

21 

ל משנהו ברורה. שתי  המשתקפת משניהם והשלכתו של האחד ע

 ההחלטות קוראות לתוך החסינות המוחלטת שבסעיף 13, על מגוון

 הנסיבות בהן הוא חל, מגבלות שלא המחוקק עצמו במילותיו

ל חופש 2 ולא מי שחרד להיקפה ותוקפה של ההגנה ע 4  המפורשות

. 2  הביטוי חפץ בהן5

2 ניתנה החלטתו של השופט צ׳ 6 ל רקע החלטות אלו ואחרות  ע

. 2  הכהן בעניין אבי יצחק בבית המשפט המחוזי בירושלים7

 החלטת בית המשפט המחוז*
 בהחלטתו, שניתנה לאחר ההחלטה בעניין כלל, ושיש בה סקירה

 מקיפה של הנימוקים המצדיקים מניעת פרסום הליכי בית משפט,

 מדגיש בית המשפט, בצדק, כי אין קשר הכרחי מוחלט בין ההגנות

) לבין זו שבסעיף 21. לאמור, במקרה שבו 7 ) ־  שבסעיף 13(5) ו

(7) הגנה לכתב טענות כלשהו ולדיווח ־  אכן מקנים סעיפים 13(5) ו

 עליו, כך שהצד השני אינו יכול להגיש תביעת דיבה מקום שכתב

 הטענות מכיל לשון הרע, כי אז איסור הפרסום יישקל בחיוב

 נוכח העובדה שמגבלה זו, של הקשר הדברים, בוטלה מפורשות ואינה מופיעה
 עוד במסגרת ההגנה האמורה. ראו דיון כללי בנושא זה, שנהר לעיל הערה 2, בע׳

.203-197 

 I 3 2 ראו פסק דינה של השופטת סירוטה בעניין טריינין בע׳ 466, המתייחס
 לאמצעי הענישה שבחוק בתי המשפט[נוסח משולב], תשמ׳!ד־1984 ולהליכי משמעת

 לפי חוק לשכת עורכי הדין.

 I 24 ראו לעיל הערה 18; ראו שנהר, לעיל הערה 22.

 251 השוו עוד לפרשנות אובייקטיבית לנסיבות העובדתיות לתחולת סעיף 13
 בכללותו - עניין ננס, לעיל הערה 13.

 I 26 ע״א (ת״א) 71/92 פרי והארגון למימוש האמנה על בטחון סוציאלי נ׳
 גולן(טרם פורסם)! ת״א(י-ם) 8266/88 אקוע נ׳ עוף ירושלים(לא פורסם) תקדין
 שלום 90(1) 16; ע״פ 364/73 זיידמן נ׳ מ״י, פ״ד כח(2) 620; ת״א(ת״א) 34983/97
 וישנבליט נ׳ שמחוני לופו חברה לבניין בע״מ(טרם פורסם), ניתן ביום 5.11.1998.

 I 27 ת״א 1213/97 אבי יצחק נ׳ חברת החדשות הישראלית בע׳׳מ (טרם
 פורסם), ניתן ביום 28.5.1997.

ף קטן(5). נעלה מכל ספק שחופש הביטוי, ככל שהדבר קשור י ע ס  ק

 r להליך המשפטי במובנו וכהיקפו הרחב ביותר, ראוי להגנה מרבית

 .;אפילו יש בה, בהגנה כזו, כדי לגרום פגיעה מסוימת בשמו הטוב

 .'של מי מהמעורבים בהליך המשפטי. בהיררכיית התכנים הראויים

 להגנה והביטויים הטעונים חסינות מרבית, ההליך המשפטי, כמו

 גם ההליך הדמוקרטי, תופסים מקום מכובד במיוחד. לא ייתכן

 להגביל את חופש הפעולה והאמירה של הצדדים, נציגיהם או

 .עדיהם על ידי איום בהגשת תביעה משפטית, אזרחית או פלילית,

 ,אפילו ייאמרו במסגרת הדיון המשפטי דברי נאצה או דיבה, דברים

 'בוטים, מעליבים או מכפישים. בשל חשיבות האינטרס המוגן יש

ל פני הזכות לשם טוב,  להעדיף את הזכות להתבטא בחופשיות ע

ת מרות, סדר ו פ כ  מה עוד שבידי בית המשפט די אמצעים ל

. 2 3  .ומשמעת על מרבית אלו המצויים בפניו

ין עמד סעיף 13(5), נ י  אף כי במרכזו של הדיון בעניין טרי

ל עמד לדיון ל  שעיסוקו בנעשה בהליך המשפטי, ואילו בעניין כ

ל הנעשה בבית המשפט, המגמה  .סעיף 13(7), העוסק בדיווח ע

 I 17 שם, השוו לנתונים המובאים במחקר מקיף שנערך באנגליה בנושא
,Libel and the Media - ההרתעה שיש לאחריות המשפטית על שיקולי פרסום 

 להלן הערה 32.

 181 רע״א 3576/94 השיקמה הוצאה לאור בע״מ נ׳ רום, פ״ד מח(4) 388.
 לחשש זה בדיוק מכוון סעיף 21 לחוק המאפשר איסור פרסום כתבי בי-דין כאשר
 החשש מהכפשה נוספת עולה על הרצון להגן על ערכי היסוד שבבסיסו של סעיף

 13(5) ו-(7).

 I 19 על לבטיו של עיתונאי בענייני פרסום הנוגעים ל״איש ציבור״ ראו כתבתו
 של מ׳ נגבי ״מעשה נורא בשופט תם וישר״ מעריב 22.1.1999 העוסק לא בהגשת

 תביעה משפטית, אלא בדיווח על פתיחת חקירה משטרתית.

 201 הלקוחה אמנם מן ההיבט הפלילי של חוק איסור לשון הרע, אך לענייננו
 אין לאבחנה זו משמעות שכן הגנת סעיף 13 חלה במידה זהה הן על האחריות

 הפלילית והן על האחריות האזרחית.

 211 ע״פ(ת״א) 546/92, פ״מ תשנ״ד (1) 441 (להלן: עניין טריינין).

 221 באותו מקרה הגביל השופט שטרוזמן את תחולת הסעיף רק לדברים
 ״הנאמרים לצורך הדיון המשפטי ובקשר אליו״. אין ספק שאמירה זו מוטעית



 הפגיעה על ידי הפצתו ברבים, לפחות היא, והיא בלבד, תימנע.
 קני המידה על פיהם יחליט בית המשפט אם אכן מן הראוי
 לשנות את נקודת האיזון המקורית שבחוק ולצוות על איסור
 פרסום היבם - ראשית, מידת הנזק הצפוי כתוצאה מן הפרסום
 אותו מבקשים לאסור; שנית, תחולתה של ההגנה שבסעיף (7);
, המתנה את  שלישית, משמעות התנאי הקבוע בסעיף קטן(7)
 ההגנה בכך שהפרסום יהיה ״נכון והוגן״; רביעית, מידת העניין
 הציבורי בפרסום; חמישית, היותו של הפרסום פוגע בצנעת הפרט;
 שישית, נגישותו של התובע אל אמצעי התקשורת באופן שיאפשר
 לו להציג את גרסתו הוא לדברים הפוגעים שפורסמו לגביו;
 שביעית, קיומם של תחליפי מניעת פגיעה, דהיינו, אם ועד כמה
 ניתן למנוע הפגיעה בתובע באמצעים אחרים פחות פוגעים מן
 ההיבט הציבורי; ושמינית, היקפו הראוי של צו האיסור ועיתוי

 הדיון בהוצאתו31,

 במסגרת ניתוח סעיף 13- הוא נושא דיוננו כאן - עומד השופט
 אור על חשיבותה של ההגנה המוחלטת האמורה לא רק מבחינתו
 של התובע אלא גם, ואולי בעיקר, מבחינתו של המפרסם, הוא
. לסוגיה זו קשר ישיר לשיקולי המדיניות 3  הנתבע בפוטנציה2

 שיופעלו, להרחבה או לצמצום, בפרשנותו של סעיף קטן(7).
 הנחת היסוד היא, כך מסביר השופט אור, כי לאחריות לפי חוק
3 יש השפעה מצננת על שיקוליו של כל מפרסם  איסור לשון הרע3
 או משווק מידע בטרם יחשוף ברבים את המידע שיש בו פוטנציאל
 פגיעה. במערכת שיקולי העלות בהשוואה לתועלת שתצמח לו
 הוא לוקח בחשבון את עלותה של האחריות הצפויה. מאידך, יש
 בהגנה הניתנת למפרסם לפי סעיף 13(7) משום הסרת תמריץ
 שלילי מבחינתו, שכן ביטול החשש מפני תביעה עתידית ־ מעודדת
 פרסום. מן ההיבט הזה כל ההגנות שבחוק איסור לשון הרע,
 ובעיקר ההגנה הטובה ביותר, היא זו שבסעיף 13, שומרות על
 חופש הביטוי ומבטיחות זרימת מידע חופשית, תוך מימוש זכותו

 של הציבור לקבלת מידע בעל חשיבות בזמן אמת34.
 אשר להיקפה של ההגנה שבסעיף 13(7), המותנית אך בהיותו
3, האם מוגבלת היא לדיווח על טיעונים  של הדיווח ״נכון והוגן״5
 ־ בכתב ובעל פה ־ המתקיימים רק לאחר פתיחתו הפומבית של
 ההליך השיפוטי, או שהיקפה רחב יותר ־ בשאלה זו נוקט, כאמור,
 השופט אור בגישה המרחיבה, המשקפת, כך נראה, את כוונתו
 המקורית של המחוקק, בטרם נקראו לתוכה שיקולים ומגבלות
 מצמצמים על ידי בתי המשפט המחוזיים בתל-אביב ובירושלים

 כפי שנוכחנו לעיל.
 גם להוראות, שבדין ובנוהג, המסדירות את נגישותם של נציגי
 כלי התקשורת לתיקי בתי המשפט יש השלכה על פרשנות סעיף
 קטן 13(7). אלו הורחבו בשנים האחרונות וכיום מקובל כי
 ״משהוגש כתב תביעה, כתב הגנה או כתב בי דין כיוצא באלה,
 רואים את פעולת ההגשה כאילו נעשתה בישיבה פומבית״36. לכן,
 כך סבור בית המשפט, בהתחשב בנורמות המשתקפות בהוראות
 אלו, ולאור הגיונו ומטרת חקיקתו של סעיף 13(7), הפרשנות
 המתבקשת לגביו היא זו המרחיבה את יריעת ההגנה אותה הוא
 מעניק, מבחינת תחום חיותה והיקף תחולתה, הן מן ההיבט הלשוני
 המאפשר פירוש התיבה ״ישיבה פומבית״ ככוללת את שלב הגשת
 כתבי הטענות לתיק בית המשפט, והן מן ההיבט הענייני המלמד
 על קיומו של אינטרס ציבורי בקבלת מידע על הליכי משפט גם
 בשלבים הראשוניים ביותר ובוודאי בטרם מגיע העניין לדיון פיסי
3. ״התועלת החברתית הגלומה בפרסומים אודות  בבית המשפט7
 דיונים של בית המשפט עולה במידה משמעותית על הנזק א^ר
 עלול להיות כרוך בפרסום כאמור לשם הטוב, חלה גם על כתבי
 בי דין. יש לפרש, על כן, את הוראת סעיף 13(7) כחלה גם על

 כתבי בי דין, החל משעת המצאתם לצד השני להליכים״*.

 עד כאן עיקרה של דעת הרוב.
 כנגד גישה זו סבר השופט גולדברג, בדעת מיעוט, כי ״הסכנה

 היתר עיון שניתן ביום 15.2.1959 על ידי מנהל בתי המשפט והורחב בשנת 361
 על ידי הנשיא שמגר - הציטוט לקוח מדברי הבהרה לסעיף 3 להיתר מ-1959 1990

 כפי שהובא על ידי השופט אור בפסקה 60 לפסק דינו בעניין אבי יצחק.

. 3  I פסקאות 66-58 לפסק דינו של השופט אור בעניין אבי >צחק 7

 I סוף פסקה 65 לפסק דינו של השופט אור בעניין אבי יצחק. בית המשפט 38
 אינו מתנה את תחולתה של ההגנה על פרסום תוכן כתב התביעה בהגשת כתב

 הגנה!

. 3  I סוף פסקה 23 לפסק דינו של השופט גולדברג בעניין אבי יצחק 9

 I עוד על השיקולים בנושא זה ראו שנהר, לעיל הערה 2, בע׳ 40 209.

Caplan v. Winslett 218 A.D.2d.l48; 637 N.Y.S.2d. 967; P. Sherman 47 41 I 
 Torts" Syracuse L. Rev. (1996-1997) 771,857"; פסק הדין משקף מצב משפטי
 דומה למצב בארץ. השוו למקרים בהם נידונו אמירות שהיו קשורות לדיון המשפטי

Waple v.:ולשלבי הכנתו, כמו מכתבים בין צדדים, בהם נדחתה ההגנה 
Surrey County Council (1998) 1 W.L.R. 860; Stern v. Piper (1996) 3 

 A11.E.R. 385 בעניין זה הגיע בית המשפט לערעורים למסקנה דומה לזו שבעניין
Tsikata v. Newspaper Publishing pic. (1997) 1 All.E.R. 655 :כלל, ולעומתו 
C. v. Mirror Group Newspapers (1996)!שיידון בהמשך (Tsikata להלן: עניין) 

 כאמצעי ״מניעה״ יחיד. אולם, איסור הפרסום יבוא בחשבון גם
 מקום שבו אין למגיש כתב הטענות הנגוע בדיבה חסינות לפי
 סעיף 13(5) ולמפרסם אין עומדת ההגנה שבסעיף קטן(7), שכן

 פעולתו של סעיף 21 שונה וההגיון העומד בבסיסו רחב יותר.
 לגוף השאלה שבפניו קבע בית המשפט כי אכן אין מקום להגנה
 לפי סעיף 13(7) מקום שעדיין לא החל בית המשפט את דיוניו.
 המפרסם דיווח על תכנם של כתבי בית הדין ־ ולו גם מוגן האמור
 בהם ומי שהגישם לפי סעיף 13(5) ־ חשוף לתביעה על פי החוק
 אפילו מקום שדיווחו נכון והוגן כלשון הסעיף. ״יתירה מזו, כלל
 וכלל לא ברור, כי ישיבתו הפומבית של בית המשפט היא נקודת
 הזמן המפשירה באחת את התבנית הנ״ל ומחילה מניה וביה את
 הוראת סעיף 13(7) על פרסומו ברבים של המסמך. דבר שאמר או
 עשה שופט, בעל דין(ובא כוחו) או עד בישיבה פומבית כאמור

. 2  עשוי לגרוף את המסמך או חלקים ממנו, אך לא בהכרח כך״8
 בסיום החלטתו מגיע השופט המלומד למסקנה כי אין מקום

 לאסור פרסום ההליכים לאור אופיו הציבורי של תוכן הפרסום.

ו מ ל ע ת בית המשפט ה ט ל ח  ה
 בדעת רוב, לה היו שותפים השופט אור והשופטת שטרםברג־כהן,
 כנגד דעתו החולקת של השופט גולדברג, החליט בית המשפט
 העליון, בשנותו את החלטת בית המשפט המחוזי בסוגיה זו, כי
 הגנתו של המפרסם תוכנו של כתב טענות על פי סעיף 13(7),
 אינה תלויה בקיומה הפורמלי של ״ישיבה פומבית״ או כל ביטוי
 חיצוני אחר כלשהו. הגנתו של המפרסם קמה לאחר הגשתו של
 כתב טענות לבית המשפט ומסירתו לצד שכנגד והיא עומדת לו
 גם אם תוכנו של הפרסום אינו אמת וגם אם אין כל יסוד לאמור
 בו בתנאי ־ אחד, יחיד וחמור ־ שהדיווח הוא נכון והוגן ובכך
 הוא משקף נכונה את רוח הדברים שבכתבי הטענות ואת היחס

 ביניהם29.

 חוק איסור לשון הרע, האחריות אותה הוא יוצר וההגנות אותן
 הוא קובע, כך ממשיך ומדגיש בית המשפט העליון, משקף את
 נקודת האיזון הנורמטיבית בין הזכות לשם טוב לבין חופש הביטוי.
 עמדת המוצא של המחוקק היא שאכן יהיו מקרים בהם ייפגע שמו
 הטוב של אדם בלא שתהיה לו, לנפגע, אפשרות למנוע את הפגיעה
 או להיפרע מן הפוגע. תוצאה זו מוצדקת לאור עוצמתם של
 האינטרסים העומדים ביסודה של ההגנה שבסעיף 13 על כל מגוון
(7 ) ־  המצבים בהם היא עוסקת. כך, ההגנות שבסעיף 13(5) ו
 מתמקדות בחופש ביטוי ספציפי ובזכות לקבלת מידע על הליכי
 משפט. האינטרס של ניהול משפטים ללא מורא ובלא שהאיום
 בהגשת תביעה יהיה תלוי מעל ראשם של כל המעורבים בהליך
 השיפוטי, מבהיר בית המשפט, חזק דיו כדי להצדיק פגיעה בשמו
 הטוב של אדם, אם נעשתה תוך כדי הליך כזה, לפי סעיף קטן
 (5), וכן גם אינטרס הציבור לקבל מידע על הנעשה במהלך המשפט
 על כל שלביו, אף אם אין אמת במידע, בתנאי ־ כאמור ־ שהדיווח

 הוא נכון והוגן לפי סעיף קטן(7)30.

 בנקודת איזון זו שבחוק איסור לשון הרע מרשה המחוקק לבית
 המשפט להתערב, במקרים מסוימים, על ידי הפעלת הסמכות
 שבסעיף 21 לחוק. סמכות זו מאפשרת שינוי הכלל האמור, של
 העדפת חופש הביטוי והמידע בהליכי בית משפט תוך הענקת
 הגנה למפרסם, בנסיבות בהן האיזון המצוי אינו משקף את האיזון
 הרצוי. במקרים בהם מן הראוי להרגיע חששותיהם של תובעים
 בכוח, החרדים מפני העצמת הפגיעה בהם במסגרת ובאמצעות
 ההליך השיפוטי ולעודדם להגיש תביעה, יש שבית המשפט יהיה
 מוכן להפעיל את שיקול דעתו ולצמצם את תחולת עקרון פומביות
 הדיון על ידי מתן צו איסור פרסום ההליכים המשפטיים. באופן
 זה לא תימנע, אמנם, הפגיעה הראשונית שבעצם העלאת הטיעון
 המכיל את לשון הרע, לא תימנע חזרה עליו בבית המשפט ושמיעתו
 על ידי כל הנוכח שם או מי שהשמועה גונבה לאוזנו, אולם העצמת

 281 שם, סעיף 3 לפסק הדין.

 291 פסקה 14 לפסק דינו של השופט אור בעניין אבי יצחק.

 I 30 ראו עניין בן-חורין, לעיל הערה 15.

 311 פסקה 19 לפסק דינו של השופט אור בעניין אבי יצחק.

E. Barendt & L. Lustgarten & K. Norrie & H. Stephenson Libel and 321 
 the Media The Chilling Effect (Oxford, 1997) הספר כולו עוסק בהשפעת

 האחריות לפי חוקי הדיבה האנגלים על שיקולי הפעילות של העיתונות. ראו
 בעיקר עמודים 41-31.

 I כמו גם לכל אחריות משפטית בדיני נזיקין, למשל בעוולת הרשלנות, ראו 3 3
 להלן חלק ג׳ לרשימה זו.

 I על היבט נוסף של חופש הדיבור של עורכי דין במהלך עיסוקם כמוגן על 34
E. Chemerinski "Silence is Not Golden: Protecting ידי חוקי היסוד, ראו 

.Lawyer Speech Under the First Amendment" 47 Emo. L.J.(1998) 86 

 I על חשיבותו ומשמעותו של תנאי זה ראו פסקאות 37-28 לפסק דינו של 35
 השופט אור בעניין אבי יצחק.

 חוק איסור לשון הרע אמור

 לשקף את האיזון בין שני

 האינטרסים המתנגשים תדיר,

 תופש הביטוי והזכות לשם

 טוב, היוצרים בהשתלבם, את

 אותו מסלול צר, ולעתים גם

 חלקלק, בו על העיתונאי לפסוע

 במהלד ביצוע תפקידיו

 העובדה שלאחר הפרסום

 אירעו עובדות חדשות אינה

 משנה בדיעבד דבר, לפחות

 מבחינה משפטית, גם אם

 הייתה צריכה להיות לכך

 השפעה אתית מקצועית.

 האמת אינה חדלה להיות אמת

 והעובדות אינן"משתנות"
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 האיזונים בהם בחר המחוקק

 המקומי מלכתחילה בין שני

 ערכי היסוד המתחרים על

 הבכורה במסגרת חוק איסור

 לשון הרע, שונים מאלו

 שהועדפו בשיטות משפט

 אחרות ונוטים להגן ביתר תוקף

 על שמו הטוב של האדם על

 חשבון חופש הביטוי וזכות

 הציבור לקבלת מידע

 שלא כדין, כטובת הנאה, תוך

 גבייה בחסר של אגרת בנייה

 ובניגוד לחוק ־ כך נטען. השנייה

 עסקה בהימנעותו של קראוס,

 מטעמים בלתי כשרים, מלחקור

 את מעשיו של התובע העירוני

 בחיפה, שגם לו יוחסה פעילות

 בלתי מקצועית, אם לא בלתי

 חוקית.

 שתי הפרשיות ־ ברור מאליו

ד לשמו של ו ב  ־ לא הוסיפו כ

. ו ד מ ע מ ב ו ו ד י ק פ ת  קראוס ב

ט י ל ק ר , פ ך כ י פ  משהחליט, ל

 המחוז, חמישה ימים לאחר פרסום

ה בסדרה ־ נ ו ר ח א ה ה ב ת כ  ה

 שנמשכה, אגב, כשנה ־ שאין

 מקום לצעדים משמעתיים או

י ב ג ד קראוס, ל ג נ  עונשיים כ

 הפרשייה הראשונה מחוסר ראיות

ן י י נ י השנייה מחוסר ע ב ג ל  ו

נות״ , ו״ידיעות אחרו ר ו ב י צ  ל

ל כך,  החליט שלא לפרסם דבר ע

ל פי חוק  הגיש קראוס תביעה ע

 איסור לשון הרע, בלא שביקש,

 טרם עשותו כן, מן העיתון לפרסם

 תיקון, הכחשה, הבהרה וכיוצא באלה באשר לסיום פרשת החקירה.

 בבית המשפט המחוזי נדחתה התביעה תוך קביעה כי לעיתון

ל פי סעיף 14 לחוק איסור לשון הרע, הואיל  עומדת הגנה הן ע

ע לחשדות שהיו קיימים במהלך תקופת ג ו נ  ותוכן הפרסומים ב

ל פי סעיף  הפרסומים היה אמת והיה בכך עניין לציבור; והן ע

 15(4) לחוק הואיל והיה בפרסומים משום הבעת דעה בתום לב

ל התנהגותו של קראוס בתפקיד ציבורי.  ע

 ההחלטה בערעור
4 נפסק כי דין טענות ההגנה 6  בערעור שהוגש לבית המשפט העליון

 הנסמכות על סעיפים 14 ו-15(4< להידחות. הימנעותו של העיתון

 מלפרסם את סיומה של הפרשה ואת עובדת סגירת תיק החקירה

 תוך החלטה שלא להעמיד את קראום לדין שוללת את תום לבו

ל  של המפרסם לעניין סעיף 15, ומונעת ממנו אף להסתמך ע

 טענת ״אמת דברתי״ שבסעיף 14. אמת שהייתה נכונה לשעתה

 יכולה להפוך ללא אמת, כך נקבע, בין בדרך של מניעות ושלילת

 אפשרות העלאת הטענה ובין באופן ישיר, משהשתנו העובדות

 הקשורות לנושא הפרסום בשלב מאוחר יותר ושינוי זה לא הובא

 לידיעת ציבור קוראי העיתון. החלטה זו הועמדה לדיון נוסף.

 אף כי ה״צדק המתקן״ שנעשה במקרה זה בין העיתון לבין

 קראוס ־ לפחות בעיני התומכים בתוצאה אליה הגיעו הנשיא

ל ידי  שמגר והשופט גולדברג - יתקבל, כך יש להניח, בברכה ע

 הדוגלים בצמצום פרשנותן ויישומן של ההגנות בחוק איסור לשון

4 ובעיקר 7  הרע, אין ספק בעיני כי מבחינת האינטרס הציבורי הכללי

 מתוך חשש לכרסום נוסף בחופש הביטוי, אסור היה לו לפסק דין

. 4 8  זה לעמוד

 אמת, יש בה, בקביעתו זו של בית המשפט כדי ״לעודד״ ־ ולו

 גם בכפייה - את כלי התקשורת להמתין בטרם צאתם בפרסום

 משמיץ עד שתתברר התמונה בכללותה, או לעדכן ידיעות שעם

 פרסומן לא המתינו, שאז המידע שיוגש לציבור יהיה שלם יותר

 ואולי אף אמין יותר, וזאת בעידן בו פעילותה של העיתונות, כך

 נטען לא אחת, טעונה ממילא שידוד מערכות מוסרי. אולם מאידך,

ל כלי התקשורת,  הטלת מעמסה חסרת גבולות מוגדרים למעשה ע

ל הדין מוגברת מפרסום המסמכים ע  לפגיעה בשמו הטוב של ב

 שרק הוגשו לבית המשפט, ויש בסכנה זו, כשלעצמה, כדי להעדיף

. 3 -את הפירוש המצמצם להגנה אשר נותן סעיף 13(7) למפרסם״9

 ״עם זאת, אין בצמצום תחולת ההגנה באופן המאפשר קבלת סעד

 בדיעבד, כדי לגרום לדחייה על הסף של הבקשה למניעת הפרסום.

 מניעה כזו תישקל בחיוב בכל מקרה בו האיזון הראוי בין אינטרס

 פומביות הדיון, הגדל ככל שדרגת החשיבות הציבורית בעניין

 הנדון עולה, לבין זכותו של הפרט לשם טוב, הנמדדת לפי עוצמת

 תוספת הפגיעה הצפויה כתוצאה מן ההליך המשפטי, מחייב העדפת

. 4  האינטרס הראשון0

 , אין ספק שהחלטתו של בית המשפט משקפת באופן נכון ומאוזן

 את הרעיון העומד בבסיסן של מכלול ההגנות שבסעיף 13 כולו.

 כאן הופגנה מלכתחילה גישה נאורה ומרחיבה לפיה מוגנים לא

 רק דברים הנאמרים או נעשים במסגרת ההליך המשפטי [סעיף

ל דברים הנאמרים או נעשים כך , אלא גם דיווחים ע [ (5 )  קטן

 [סעיף 13>7<]ו4. ברוח זו גם בוטלה המגבלה שהייתה קימת בעבר

ל ל ההגנה האמורה ושלפיה דרוש היה שלדברים שנאמרו, ע  ע

. לא בכדי נחשבת 4 2  מנת שיזכו בהגנה, יש קשר לנושא הדיון

 ה״הגנה״ שבסעיף זה למעין ״חסינות״ השמה לנגד עיניה מוסדות,

 מצבים ופעילויות בהם לא רק קיומה של הקומוניקציה החופשית

 אלא גם האפשרות הבלתי מוגבלת לדווח עליה, בהצטרפן יחדיו

 ־ הן המבטיחות את עצם קיומם ואפקטיביות תפקודם.

 רק סוגיה אחת לא לובנה דיה, לטעמי, במסגרת ההלכה אותה

 קבע בית המשפט כאן, אולי עקב העובדה שהמקרה שבפניו עסק

 בכתב הגנה ולא בכתב תביעה. אמנם התייחסות עקיפה קיימת,

 לפחות בדבריו של השופט אור, אך ללא תשומת לב מספקת

 לחשיבותה, עקב חוסר הרלבנטיות המיידית שלה. כוונתי לשאלה

ל דיווח תוכנם של  האם ־ לאור העובדה שסעיף 13(7) מגן גם ע

 כתבי טענות, לרבות כתבי תביעה ־ אין לדחות תחילת תחולתה

 של ההגנה המוענקת למפרסם תוכנו של כתב תביעה ולהעניקה

 לא החל במועד המצאתו לצד השני, כפי שסבר השופט אור בדברו

 על ״כתב טענות״ באופן כללי, אלא לדחותה לשלב מאוחר יותר

. מגבלה כזו ניתן למקמה במסגרת 4  ־ שלב הגשת כתב ההגנה3

ל הדין עצמו ע  התיבה ״נכון והוגן״ שבסעיף 13(7), לאמור ־ ב

גע לכל כתב ו  יהיה מוגן מראשיתה של דרכו בבית המשפט, בנ

 טענות שיוגש על ידו, מרגע הגשתו; ואולם הדיווח הנוגע לאמור

 בכתבי הטענות כולם יזכה בהגנה אך ורק משתם המועד להחלפת

 כתבי בי־דין. רק במועד זה ייחשב הדיווח כמצייר תמונה נכונה,

 מאוזנת ומלאה של ההליך המשפטי העומד להתנהל בבית המשפט.

 ־כל מסקנה אחרת תאפשר, אמנם, דיווח מהיר ״בזמן אמת״, שהוא

 מעיקרו של הדיווח העיתונאי, אולם מאידך עלולה להכשיר פגיעה

 באמינות הדיווח, בדיוקו ובהגינותו ובמידה מסוימת גם ברעיון

. 4  העומד בבסיסה של הגנה זו4

45 

 » הגנת אמת דברתי והגנת תום
 לב בחוק איסור לשון הרע

 •ידיעות אחרונות בע״מ נ׳ יוסף קראוס
 .הרקע

 עיקר העובדות הדרושות לענייננו היו כדלקמן; ״ידיעות אחרונות״

ע לתפקודו של ג ו נ  יצא בסדרת כתבות, אחת־ עשרה במספר, ב

 המשיב, יוסף קראום, כראש לשכת החקירות במשטרת חיפה. שתי

 ״פרשיות״ נדונו באריכות בכתבות אלו. הראשונה עסקה בנושא

 היתר הבנייה שאותו קיבל קראום לצורך הוספת קומה בביתו,

 יוציא את ״העוקץ״ מהאמור בכתב התביעה, כפי שקרה בעניין כלל. טיעון זה
 מקובל, בדרך כלל, על מבקריה החמורים של העיתונות הקובלים על רדיפת

 הסנסציות שלה באופן העלול לגרום התעלמות מכוונת מכתבי טענות מאוחרים
 יותר, אולם לדעתי, ניתן היה להשאיר סוגיה זו להסדרי האתיקה המקצועית לולא

 הכתיב לנו סעיף 13(7) עצמו את הצורך בדיווח ״נכון והוגן״ כאמור.

 I 45 דנ״א 7325/95 (טרם פורסם), ניתן ביום 29.6.1998 (להלן: עניין קראוס).

 461 עניין קראוס, לעיל הערה 5.

 I 47 יש לזכור כי גם הפגיעה בשמו הטוב של התובע וההגנה על כבודו מהווים
 אינטרס ציבורי ראשון במעלה. כוונתי כאן דווקא להקשר האחר של אינטרס כללי
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 תקשורת המונית53.
 בנוסף לבחירה הערכית הראשונית המתבטאת באיזון בו בחר
 המחוקק בנסחו את החוק, יש לזכור מגבלות נוספות, שמקורן
 בחוק ובפסיקה, המטות גם הן את כפות המאזניים לכיוון העדפת
 ההגנה על השם הטוב. טענת ״אמת דברתי״ היא טענה קשה
 להוכחה הן מן ההיבט המהותי ־ הצורך בהוכחת האמת
 האובייקטיבית, והן מן ההיבט הראייתי - התמודדות עם דרישות
 חמורות של מידת ראיות, נטל שכנוע ורמת שכנוע העולה ככל

.5  שעולה חומרת הנושאים בהם מדובר4

 לאורן של אלו צדק בית המשפט בקביעתו הכפולה המתייחסת
 לפרשנותו של סעיף 14 לאמור ־ ראשית, מה שהיה אמת בעת
 הפרסום לא יהפוך ל״לא אמת״ כתוצאה מאירועים מאוחרים;
 ושנית - אין מקום להתנות את הגנת ה״אמת בפרסום״ בדרישה
 לתום לבו של המפרסם. קביעה אחרונה זו מקבלת יתר חיזוק
 לאור ההיסטוריה החקיקתית של החוק. מדובר במקרה זה במגבלה
 אותה שלל המחוקק מפורשות במהלך גיבושה של הצעת החוק
 כשדרישת תום לב כבסיס לטענת ״אמת דברתי״ נדחתה עוד
 בשלביה הראשונים של מלאכת החקיקה55, ואין סיבה ״להחיותה״
 בשלב זה ולהציבה כתוספת למגבלות בהן החמיר המחוקק ממילא

 בהגנה זו.

 כך גם לגבי הגנת תום הלב. גם זו פורשה ממילא בצמצום על
, הן רכיב ״תום 5  ידי הפסיקה המקומית לגבי כל אחד מרכיביה6
 הלב״ עצמו והן רכיב הסיטואציה העובדתית האובייקטיבית
 שבמסגרתה פועלת ההגנה, ולא מן הראוי היה לקרוא לתוכה
, העוסק 5  מגבלות נוספות מתוך היקש לאמור בסעיף 17 לחוק7
 בשלילת הגנת תום הלב משנמנע המפרסם מפרסום תיקון או
 הכחשה לאחר שנדרש לעשות כן על ידי הנפגע, כפי שפסק בית
 המשפט העליון בערעור נשואו של הדיון הנוסף. קביעתם של
 שופטי הרוב בדיון הנוסף, לפיה לא ניתן להסיק מן האמור בסעיף
 17 לחוק על הגנת תום הלב בנסיבות שבכאן שומרת, שוב, על
 האיזון העדין המקורי. החמרת תנאי ההגנות שבחוק הייתה מצריכה

 תיקון ואיזון גם בצדן האחר של כפות המאזניים.

 יתר על כן, בחינה מדוקדקת של הפרסומים שנעשו על ידי
 העיתון מראה כי גם המינוח ״אמת לשעתה״, בו נעשה שימוש
 נרחב בערעור עצמו ובדיון הנוסף על ידי שופטי המיעוט, הוא
 מגמתי ואינו מדויק. דיווחו של העיתון התחלק, כך מסביר השופט
 אור, מבחינת תכניו, לשלושה - דיווח בנוגע לקיומם של חשדות
 וניהול חקירה לגביהם; הבעת דעה לגבי התנהגותו של המשיב
 בתפקידו הציבורי; וקביעה שכל האמור בכתבות הוא אמת. לגבי
 מכלול התכנים התקבלה בבית המשפט המחוזי הגנת ה״אמת״ של
 העיתון. קביעתו של בית המשפט בערעור כי אף על פי כן נשללות
 הגנותיו של העיתון עקב אי-פרםום ההחלטה המאוחרת יותר
 בדבר סגירת תיק החקירה יכולה לחול, אולי, על הדיווח הנוגע
 לחקירה ולחשד, אולם דבר אין לה עם יתר הנושאים, הבעת
 הדעה והטענה שמכל מקום מדובר באמת58. תוכן הכתבות כולן
 היה אמת ונשאר אמת. העובדה שלאחר הפרסום אירעו עובדות
 חדשות אינה משנה בדיעבד דבר, לפחות מבחינה משפטית, גם
 אם הייתה צריכה להיות לכך השפעה אתית־מקצועית. האמת
 אינה חדלה להיות אמת והעובדות אינן ״משתנות״. השאלה אם
 העובדות החדשות יוצרות עילה חדשה היא שאלה נפרדת, בה
 נדון בהמשך, אולם אין כל קשר בינה לבין השאלה אם מדובר
 באמת או אם היה או לא היה תום לב משפטי, במובן סעיף 15,

 לעדכן ללא הרף פרסומים שיש בהם פוטנציאל פגיעה, היא גזירה
 ההופכת את מלאכתו של העיתונאי לבלתי אפשרית לצד היותה
 התערבות בלתי מוצדקת בשיקולים כלכליים ומערכתיים של בעלי
 העיתונים49. ההכרעה בין שני היבטים אלו לשאלת חובת העדכון,
 לפחות בכל הנוגע להכללתה במסגרת חוק איסור לשון הרע, אינה
 קלה. אולם אישית, הייתי מעדיפה גם כאן את חופש העיתונות,

 הדיבור והדיווח השוטף.

 חוק איסור לשון הרע אמור לשקף, הן בהגדרתו את המעשה
 יוצר האחריות והן ברשימת ההגנות בהן הוא מכיר, את האיזון בין
 שני האינטרסים המתנגשים תדיר, חופש הביטוי והזכות לשם טוב,
 היוצרים בהשתלבם, את אותו מסלול צר, ולעתים גם חלקלק, בו
 על העיתונאי לפסוע במהלך ביצוע תפקידיו ־ אם לא גם חובותיו
 ־ המקצועיות והמשפטיות. וגם אם אין בית המשפט, ואף הציבור,
 רואים בעין יפה את תפקודם הכללי של כלי התקשורת בתקופות
 מסוימות בהן הפרקטיקה העיתונאית מתרחקת באופן משמעותי
 מדרישות מינימליות של מוסר והגינות, ספק אם מתן פרשנות
 מצמצמת להוראות הכתובות, אשר יצאו תחת ידו של המחוקק
. 5  בחקיקה ספציפית, הינד, הדרך הנכונה להלחם בתופעות אלו0

 ידועה היטב אמרתו של בנג׳מין פרנקלין שאמר:

"If all printers were determined not to print anything till 

they were sure it would offend nobody, there would be very 

little printed"50. 

 ההחלטה בדיון הנוסף
 בהחלטת הרוב, לה היו שותפים המשנה לנשיא, השופט ש׳ לוין
 והשופטים: אור, מצא, דורנר וזמיר, נדחתה פרשנותם המצמצמת
 של סעיפים 14 ו -15 ונקבע כי אף אם יש באי־עדכונם של קוראי
 העיתון בעניין ההתפתחויות הקשורות לנושאים עליהם דווח
 העיתון, משום התנהגות העומדת בניגוד לאתיקה המקצועית
 והנורמות המקובלות והרצויות בציבור העיתונאים, אין בכך כדי

 לשלול את תום לבו של המפרסם או את האמת שבדבריו.

 בעת שפורסמה סדרת הכתבות היה תוכנה אמת. העובדות
 המאוחרות יותר, שלא פורסמו, אינן הופכות את הפרסום הראשון
 ל״לא אמת״. מעמדו של קראוס כראש לשכת החקירות בחיפה
 מטביע חותם של ״עניין לציבור״ על כל דיווח הקשור למעשיו
 במסגרת תפקידו זה. אי לכך יש לעיתון, עם פרסומה של הכתבה
 האחרונה בסדרה, הגנה לפי סעיף 14 לחוק איסור לשון הרע. לצדה
 של הגנה זו רשאי העיתון לטעון עוד כי קמה לו חזקת תום הלב
 בנסיבות בהן עוסק סעיף קטן(4) לסעיף 15. העובדה כי לא פרסם
 את סופו של ״הסיפור״ העיתונאי אינה שוללת את תום לבו

 בדיעבד.

 קביעתו זו של בית המשפט העליון בדיון הנוסף ראויה ומוצדקת.

 מן הראוי לזכור כי האיזונים בהם בחר המחוקק המקומי מלכתחילה
 בין שני ערכי היסוד המתחרים על הבכורה במסגרת חוק איסור
 לשון הרע שונים מאלו שהועדפו בשיטות משפט אחרות ונוטים
 להגן ביתר תוקף על שמו הטוב של האדם על חשבון חופש הביטוי
. הדבר מתבטא בשתי ההגנות 5  וזכות הציבור לקבלת מידע2
 המרכזיות: האמת בלבד אינה מהווה הגנה מספקת על פי החוק,
 כאמור בסעיף 14, ואילו הגנת תום הלב עומדת לנתבע רק בנסיבות
 עובדתיות מסוימות המוגדרות בסעיף 15. אין החוק מכיר בהגנה
 כללית של תום לב. למותר לציין כי החוק הישראלי גם אינו דורש
 הוכחת זדון(Actual Malice) מצדו של איש ציבור התובע אמצעי

nd Restatement2Tort : ו ו ש ה 3 3 ר ו  ההתפתחות בסעיף . לפסק דינו של השופט א
§.A581 

 561 בעיקר בעניין חברת החשמל, לעיל הערה 5, בו נשאר הנשיא שמגר בדעת
 מיעוט בניסיונו להכיר בזכות לחופש הביטוי כזכות על. דווקא בעניין קראוס דגל
 הנשיא שמגר בצמצום ההגנות כאמור. בעניין חברת החשמל פורשה בצמצום
 ההגנה על הבעת דעה, המופיעה במספר מן החלופות המנויות בסעיף 15 והפרשנות
 המצמצמת חלה על כל חלופות אלו. השוו לתנאי הגנת ה - Fair Comment במשפט
 האנגלי - Gately, לעיל הערה 41, בע׳ Scott-Bayfield ;748-692, לעיל הערה 41,

 בע׳ Markesinis & Deakin ,68-59, לעיל הערה 41, בע׳ 594-590.

 571 בעיקר מפי השופטת דורנר בפסקה 5 לפסק דינה בעניין קראוס. יש להבחין
 בין הוראת סעיף 17 לחוק לבין השיקול הנפרד העוסק בשאלת נגישותו של הנפגע
 לאמצעי התקשורת באופן המאפשר לו פרסום עמדתו הוא וסתירת הכזב שיוחס
 לו. על התיזה לפיה יש לשלול מאיש ציבור מכל וכל את עילת התביעה בגין לשון
D.M. Gillmor Power :הרע עקב נגישותו החופשית לאמצעי התקשורת ראו 

Publicity and the Abuse of Libel Law (Oxford, 1992) 

 I 8 5 ראו פסקה 7 לפסק דינו של המשנה לנשיא, השופט ש׳ לוין בעניין קראוס.

 591 ראו פסק דינה של השופטת דורנר, החל מפסקה 2 ואילך, בעניין קראוס.

 601 דברי השופט חשין, בדעת מיעוט בפסקה 57 לפסק הדין בעניין קדאוס.

 611 ראו לחשיבות הנסיבות שתקבענה בכל מקרה אם מדובר ״באמת לשעתה

 שהפכה להיות לא אמת״, בפסקה 58 לפסק דינו של השופט חשין בעניין קראוס;
 ראו כתבתו של מ׳ קרמניצר ״שעת אמת״ העין השביעית(ספטמבר, 1998) 36.

 I 49 ההבדל בין העיתונות הבריטית לבין האמריקאית, הבדל הנובע מהדינים
 השונים ומשיקולי מדיניות חוקתיים ואחרים המנווטים באופן שונה את פעילות

 כלי התקשורת מתבטא היטב בתוכן הפרסומים ובשיקולי מערכת - ראו:
D.W. Vick & L.Macpherson "Anglicizing Defamation Law in the European 

. V i r g . J . I n t 3 6 " U n i o n ־ ) 1996. (l.L933 

 I 50 ראו תקנון האתיקה של העיתונאים משנת 1996. על עניין זה עומד בהרחבה
 השופט אור בפסקה 47 לפסק דינו והוא אף עומד במרכז החלטתו של השופט

 זמיר הדן, בפסקה 49 ואילך, בין השאר, ב״אזהרה״ שעל העיתונות לראות בהחלטה
 שבדיון נוסף זה, שכן, להשקפתו, קצרה הדרך בין איסורים אתיים ובין אסורים
 משמעתיים ואף פליליים. ראו גם המלצות הוועדה הציבורית לחוקי העיתונות,
 לעיל הערה 2, שהגישה דו״ח בספטמבר 1997 לחקיקת חוק מועצת העיתונות
 שיהווה צעד ראשון בכיוון הפיכתם של כללי האתיקה, שההקפדה על ביצועם

 אינה מספקת, לחוקי משפט מחייבים ומכוונים.

The Pennsylvania Gazette, 10.6.1731, Reprinted as part of An Apology 511 
for Printers. New-York: Craftsman Associates, Inc. (1955) 7. 

 I ראו כללית על ההגנות שבסעיפים 14 ו- 15 לחוק, ופרשנותם בפסיקה 52
 הישראלית אצל שנהר, לעיל הערה 2, בע׳ 247-215 (אמת דברתי) 335-249.

376 U.S. 254 (1964); Gertz v. 5 3 INew-York Times Co. v. Sullivan 
U.S418 . R.Welch, I n c . ).1974 (323 

 I 54 ע״פ 232/55 הי״מ נ׳ גרינמלד, פ״ד יב(3) 2017; ע״א 670/79 מזרחי נ׳
 הוצאת עיתון הארץ בע׳׳מ, פ״ד מא(2) 169; השוו: Gately, לעיל הערה 41, בע׳
 Stanton ;1127-1104, לעיל הערה 41, בע׳ 447-444; על דרישת האמת וקשיי

 ההוכחה, ומן ההיבט המעשי, ראו: Scott-Bayfield, לעיל הערה 41, בע׳ 59-41.

 I 55 ראו סעיף 13 להצעת חוק לשון הרע, תשכ״ב-1962, ה״ח 504. ראו סקירת I 62 עניין Tsikata , לעיל הערה 41.

 מם אם אץ בית המשפט, ואף

 הציבור, תאים בעין יפה את

 תפקודם הכללי של כלי

 התקשורת בתקופות מסוימות

 בהן הפרקטיקה העיתונאית

 מתרהקת באופן משמעותי

 מדרישות מינימליות של מוסר

 והגינות, ספק אם מתן פרשנות

 מצמצמת להוראות הכתובות,

 אשד יצאו תהת ידו של

 המתוקק בהקיקה ספציפית,

 הינה הדרך הנכונה להלחם

 בתופעות אלו

 בנגימין פרנקלין:

" I f a l l p r i n t e r s w e r e 

d e t e r m i n e d n o t to 

p r i n t a n y t h i n g t i l l 

t h e y w e r e sure i t 

w o u l d o f f e n d 

n o b o d y , there w o u l d 

be v e r y l i t t l e p r i n t e d " 
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 היכול הנפגע מפרסום משמיץ
 להגיש כנגד המפרסם תביעה
 בעוולת הרשלנות על פי סעיף

 35 לפקודת הנזיקין בגין אי-
 עדכונם של הקוראים בעובדות
 חדשות שאירעו לאחר הפרסום

 המקורי?

 על אף הייחוד שבנסיבות
 העובדתיות שבגינן אמורה
 האחריות ברשלנות להיות
 מוטלת על הנתבע ועל אף

 הקושי המשולש הקיים כאן
 נראה כי מבחינת הדין הקיים,
 ניתן ואף ראוי להכיר באפשרות
 תחולתה של עוולת הרשלנות

ן ת עדכו ב ו ן ח תו ת על העי ל ט ו מ  ה
ת הרשלנות? ל ו ו ת ע ר ג ס מ  ב

 משקיימא לן כי אין באי־דיווח על עובדות מאוחרות כדי לפגום
 בטענות ההגנה לפי חוק איסור לשון הרע, ואחריותו של הנתבע
ת ו ת אחרי רו , עדיין לא מיצינו מקו ת ל ל ש  על פי חוק זה נ
 אלטרנטיביים באמצעותם יוכל אולי התובע להביא, בכל זאת,
 להטלת אחריות על הנתבע. מקור אלטרנטיבי אפשרי כזה הוא

 עוולת הרשלנות.
גד המפרסם תביעה  היכול הנפגע מפרסום משמיץ להגיש כנ
 בעוולת הרשלנות על פי סעיף 35 לפקודת הנזיקין66 בגין אי־עדכונם
 של הקוראים בעובדות חדשות שאירעו לאחר הפרסום המקורי,
 ושיש בהן כדי ״להוציא את העוקץ״ מן ההשמצה, שלגביה קיימת

 למפרסם הגנה לפי חוק איסור לשון הרע.
ותקת לחלוטין משאלה אחרת, בה עסקתי בנפרד,  שאלה זו מנ
ע בעוולת הרשלנות מקום בו  היא השאלה בדבר האפשרות לתבו
בע עילת תביעה גם לפי חוק איסור לשון הרע. זוהי  קיימת לתו
. בעוד שבשאלה אחרונה זו קיים 6 7  שאלת ה״חפיפות״ למיניהן
ח לתביעה שיהיה בה, ת  צורך בהכרעה ערכית בדבר פתיחת פ
 במקרים מסוימים, כדי לעקוף את הוראות חוק איסור לשון הרע,
 הרי בשאלה הראשונה, שתדון להלן, יש להוראות חוק איסור לשון
 הרע ולאיזונים אותם עשה המחוקק במסגרתו השפעה עקיפה
נו מהווה לשון הרע ן אי -עדכו ך הוא שאי כ  גרידא. הטעם ל
, ולפיכך פורמלית אין בהכרה בקיומה 6 8  כמשמעותה בסעיף 1 לחוק
ות משום עקיפה ישירה של חוק איסור לשון  של עילה ברשלנ

. 6 9  הרע
 לאפשרות להגיש תביעה ברשלנות במקרי אי־ עדכון עובדתי
ם והן, ואף ו א ר  התייחסו מרבית השופטים הן בערעור בעניין ק
 ביתר הרחבה, בדיון הנוסף. בעוד השופט ש׳ לוין נוטה להשאיר
 את השאלה בצריך עיון הן ברמת החובה המושגית והן, ובעיקר,
 ברמה הקונקרטית, במיוחד לאור העובדה שהתובע לא עמד על
, נוטה השופט 7 0  זכותו ולא דרש מן העיתון הבהרה או פרסום נוסף
 אור לשלול באופן גורף כל חובת זהירות מצד אמצעי התקשורת.
 חובה כזו עלולה לחייבם במעקב אקטיבי לגבי פרסומים שעשו,
 באופן העלול להרתיעם מעשיית כל פרסום ״בעייתי״ מהיבט זה
. מעבר לכך סבור הוא כי כל הפרת 7 1  של הצורך בעדכונים נוספים
 איזון בין שתי זכויות היסוד המתחרות על הבכורה, בין אם הוא
 נעשה במסגרת חוק איסור לשון הרע עצמו ובין אם הוא נעשה
 באמצעים ״חיצוניים״ בדרך החלת חובת זהירות בעוולת הרשלנות,
. כך סבור גם השופט מצא 7 2  חייבת להיעשות על ידי המחוקק

 המשאיר גם הוא שאלה זו בצריך עיון.
ת בו סי 7 כי בנ 7 וחשין4 3 לדברג ו  לעומתם סבורים השופטים ג
 מסוימות, לא בכל מקרה ולא באופן גורף, יש מקום להכיר בקיומה
 של חובת זהירות מקום בו מידת הטמעתו של הפרסום המזיק
 גדולה ויש לדרוש, לפיכך, מכלי התקשורת ליידע את הציבור

 בכל אשר ראוי שיידע ולא להסתיר דבר.
 בעוד שגישתם של שופטי המיעוט בעניין קראום לנושא פרשנותן
 של הגנות ״אמת בפרסום״ ו״תום לב״ נראית לי נוגדת את לשונו
ד 58  המשך בעמו

 681 סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע שכותרתו ״לשון הרע מהי״:
 ״לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול

 (!) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז, או ללעג מצדם;
 (2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;

 (3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח
 ידו או במקצועו;

 (4) לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית.״

 691 שאלה נפרדת נוספת הטעונה דיון מעמיק היא שאלת אחריותם של אמצעי
 התקשורת בגין נזק שנגרם עקב איסוף חומר שיש בו כדי לפגוע בשמו הטוב של
A.B.Sims "Food for the Lions: Excessive Damages for Newsgathering - התובע 
Torts and the Limitations of Current First Amendment Doctrines" 78 Bost. 

 U.L.Rev. (1998) 507; כאן לא ניתן היה לתבוע בלשון הרע הואיל וחלפה תקופת
 ההתיישנות. בעיה דומה קיימת במקרה בו יש לכלי התקשורת הגנה מפני תביעת

 רשלנות - על כך ראו טקסט להלן. בעיית איסוף החומר אינה ״חופפת״ לבעיית
Food Lion, Inc. v. Capital Cities/ :ה״חפיפות״ שכן יסודות העוולה שונים. ראו 

. F . S u p p 9 8 4 . ABC, I n c 1 9 9 7 (923.) 

 701 פסקה 9 לפסק הדין בעניין קראוס.
 711 פסקה 28 לפסק דינו. באותה פסקה מובאת גם התייחסותו לעמדתו של
 השופט גולדברג בערעור, שם הכיר האחרון באפשרות הטלת אחריות ברשלנות.

 721 פסקה 43 לפסק הדין. כך נמנע השופט אור מלחוות את דעתו גם בשאלה
 אם מן הראוי כי המחוקק ישנה את חוק איסור לשון הרע עצמו על מנת לכלול

 בו חובה כזו. ראו פסקה 45 לפסק דינו.

 I 73 בע׳ 682 בערעור והחלטתו בדיון הנוסף.

 I 74 פסקה 60 לפסק דינו בדיון הנוסף.

. האמירה כי ״לעיתון לא תעמוד הגנת ה׳אמת׳, 5  מצדו של המפרסם9
 הואיל והחל ביום החלטתו של פרקליט המחוז לא דיבר [העיתון]
, כפי שקובע 6 0  ׳אמת׳ על פי ׳כללי-המשחק׳ שהוא עצמו ברא״
 השופט חשין בדעת מיעוט, הופכת את הגדרת הפרסום - אמת
. בין אם הפיכת ה״אמת״ 6 1 סיבות נ י ו ת עיתו י ו  או שקר ־ לתל
 ל״שקר״ נעשית בדרך של מניעות פרוצדורלית ובין אם מדובר
 בקביעה נורמטיבית, מן הראוי שאת ההכרעה הערכית כאן, יעשה

 המחוקק ולא בית המשפט, כפי שמסכימים כל שופטי הרוב.
 מעניין להשוות את הלכת הדיון הנוסף בעניין זה עם החלטה
 שניתנה לא מכבר בבית המשפט לערעורים באנגליה, ויש בה
י ב  עירוב נסיבות משני העניינים בהם אנו עוסקים - עניין א

ם. ק ועניין קראו ח צ  י
 בעניין Tsikata v. Newspaper Publishing pic.62 נידונה בפני
 בית המשפט לערעורים באנגליה כתבה שהתפרסמה בעיתון הנתבע
, שעסקה באירוע שהתרחש ־  בשנת 1992, ערב הבחירות בגא:
 בשנת 1982, עת נחטפו והוצאו שם להורג שלושה שופטי בית
 המשפט העליון. ועדת חקירה בראשותו של שופט עליון המליצה
 על העמדה לדין של עשרה אנשים לרבות התובע, Tsikata, שהיה
 עוזרו הקרוב של ראש המדינה וזכה בכתבה לכינוי ״המוח״ מאחורי
 המזימה. חמישה אנשים הועמדו לדין והוצאו להורג. Tsikata לא

 נמנה עליהם. Tsikata, תבע את העיתון בגין כתבה זו.
 העיתון טען להגנתו, בתשובה לתביעתו של Tsikata, כי מדובר
 בדיווח נכון והוגן של הליכים פומביים שנעשו מטעם בעל מעמד
. הגנה זו דומה ביסודותיה לזו שבסעיף 13 6  שיפוטי או ציבורי5

ו לעיל.  לחוק איסור לשון הרע הישראלי בו עסקנ
 בית המשפט לערעורים, בדונו בשאלה המקדמית לעניין תחולתה
 של ההגנה האמורה, קבע כי יש לפרש את המושגים ״דיווח״
 ו״ישיבה פומבית״ בצורה המתיישבת עם ההגיון הנעוץ בבסיסה
, אף כי  של ההגנה ולא בדרך מצמצמת ומילולית גרידא. לכן
 מדובר בדיווח על אירועים שקרו עשר שנים קודם לפרסום הכתבה
 עדיין הם יכולים לבוא בגדרה של הגדרת ״פרסום״(Report) ואין
 לצמצם מונח זה רק לדיווחים על אירועים שוטפים. בנוסף נפסק
 כי אירועים מאוחרים שקרו לאחר התקופה אליה מתייחס הדיווח,
Fair)אין בהם כדי להשפיע על היותו של הדיווח ״נכון והוגן״ 
 and Accurate). במקרה זה לא כלל הסיפור בעיתון את העובדה
 שלאחר ההמלצה להעמיד את התובע לדין נערכה חקירה מיוחדת
 שבסיומה החליט התובע הכללי בגאנה שאין די ראיות להעמדתו
, שהיה  לדין של Tsikata, בין השאר הואיל והעד הראשי נגדו
 אחד הנאשמים, נתן עדויות מנוגדות וטרם הוצאתו להורג התוודה
פסק כי הזמן הרב שחלף  כי בדה את ההאשמות נגד התובע. עוד נ
 אינו מעמעם את העניין והתועלת הציבורית שבפרסום לציבור

 הקוראים.
 בהבדל מן המקרה של קראום, במקרה של Tsikata היו העובדות
 המאוחרות קיימות כבר בעת הפרסום, שנעשה, כאמור, עשר
 שנים לאחר האירוע. ואף על פי כן קבע בית המשפט ללא היסוס
ק אם החלטת בית המשפט פ . ס , ,Fairness is established" כי 
ם חלה גם בנסיבות כאלה בהן  העליון בדיון הנוסף בעניין קראו
 מדובר למעשה ב״חצי אמת״, שדינה לעתים כדין ״לא אמת״. אין
 מחלוקת שהנימוקים העיקריים עליהם מבוססת החלטת הרוב ־
וע הרתעת יתר  זה העוסק במהותה של ה״אמת״ וזה המבקש למנ
 והפרת האיזון הפנימי שבחוק, ישימים הרבה פחות, אם בכלל,
. 6 . דומני כי ״רגע האמת״ הוא תמיד רגע הפרסום5 6  בנסיבות אלה4
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