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 מצירו של פלוני. זו תהא ״הנחת העבודה״ מכאן ולהבא.
 במקרה הראשון האמין פלוני באמונה סבירה אובייקטיבית כי דבריו
 יגיעו אך ורק לאוזניו של אלמוני. במקרה השני לא ידע ולא צריך היה

 לדעת את המשמעות הפוגעת העלולה לנבוע מהדברים שאמר*.
־ פי חוק איסור לשון הרע מותנה ל  האם גיבושה של העילה האזרחית ע
ע מלשון הרע, ג פ נ  בקיומו של אשם מצידו של הנתבענ, או שדי לו, ל
 להוכיח את עצם עשיית הפרסום המכפיש ללא כל צורך בהוכחת אשם
 כלשהו. ודוק - אץ הכוונה ברשימה זו לבחון את אחריותו הסופית של
 הנתבע על־&י החוק, שכן זו מבוססת לא רק על קיומה של עילת תביעה
 אלא גם על שלילת קיומה של הגנה אפשרית, בין השאר הגנת תוס-הלב
 שבסעיף 15 לחוק איסור לשון הרע. הניתוח יעסוק אך ורק באותם
 יסודות משפטיים היוצרים את עילת תביעתו של הנפגע, וההתייחסות

 להגנות המוקנות לנתבע תיעשה לצורך השוואה והבהרה בלבד.

 לשאלת האשם הדרוש, אם בכלל, לפי חוק איסור לשון הרע, יש
 קשר הדוק לשאלה כללית יותר ובעלת חשיבות מעשית בלתי מבוטלת,
 והיא ־ האם אפשר להגיש תביעה בעוולת הרשלנות, לפי סעיף 35-36
(להלן ־ פקודת הנזיקין)* בגין פגיעה  לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]
 באינטרס המוגן על-ידי חוק איסור לשון הרע ומהו היחס בין שתי
 הוראות חוק אלו - זו שבחוק איסור לשון הרע וזו, הכללית, שבפקודת

 הנזיקין.
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 עשה המהווה בסיס לתביעה
 על-פי חוק איסור לשון הרע מורכב משני יסודות עובדתיים מצטברים
 ־ עשיית פרסום, והיותו של הפרסום האמור בעל פוטנציאל פגיעה
 כמוגדר בסעיף 1 לחוק: ״לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול ־ (1)

 להשפיל...(2) לבזות..(3) לפגוע...״.

 לצורך גיבושה של העבירה הפלילית דורש סעיף 6 לחוק קיומה של
 ״כוונה לפגוע״, ופרסום ״לשני בני אדם או יותר זולת הנפגע״.

 שניים אלה, היסוד הנפשי ומספר מקבלי הפרסום, הם המאבחנים בין
 העבירה לעוולה: העוולה האזרחית נוצרת גם אם נעשה הפרסום לאדם

 שני סיפורים עובדתיים, שאינם דמיוניים לחלוטין. ידגימו את הבעיה
 בה עוסקת רשימה זו.

 א. פלוני, מרצה באוניברסיטה, נפגש עם אלמוני, עוזר ההוראה שלו,
 בחדרו. פלוני מודיע לאלמוני כי הסתבר לו שאלמוני לא סיים את
 כתיבת עבודת הדוקטוראט שלו והוא אינו בעל תואר דוקטור כפי שהציג
 עצמו ברבים. הפגישה האמורה מתקיימת בשעת ערב מאוחרת, לאחר
 סיום הלימודים, כאשר פלוני משוכנע כי הבניין נטוש וכי הדברים אותם
 הוא משמיע באוזני אלמוני לא יגיעו לאוזניו של איש פרט לנוכחים
 בחדר עצמו. מסתבר בדיעבד כי אחד הסטודנטים, שחפץ להיפגש עם
 פלוני, הגיע למקום מספר דקות לאחר שפלוני וידא כי אין איש במקום

 והאזין לנאמר בין השניים.

 ב. בפגישת מחזור, שנערכת שלושים שנה לאחר סיום הלימודים
י לפלמוני כי בעת שביקר לאחרונה נ  באוניברסיטה, מספר פלו
 בארצות־הברית פגש שם את חברם למחזור, אלמוני, וכי האחרון אינו
 עוסק כלל במקצועו אלא מנהל רשת מסעדות מצליחה. פלוני אינו יודע
ידי  כי אלמוני נוהג לספר למכריו, ביניהם פלמוני, כי הוא מועסק על־
 חברה גדולה ומצליחה ועוסק בתחום המקצועי אותו למד באוניברסיטה.
י חוק איסור לשון הרע, פ ־ ל  האם יוכל אלמוני לתבוע את פלוני ע

 תשכ״ה-1965. (להלן - חוק איסור לשון הרע<!.

 הבעיה המשותפת לשני הסיפורים נובעת מהעדרו של אשם כלשהו

 I * ד״ר למשפטים, מרצה בכירה בבית-הספר למשפטים, המסלול האקדמי של
 המכללה למינהל. תודה לעו׳׳ד נילי קרקו על הערותיה המועילות.

 II ס׳׳ח 464, תשכ״ה, 240.

 21 באשר לטענת ההמה שבסעיף 15(1) לחוק - ראה התייחסות להלן.

 31 ״אשם״ כאן במשמעות כוונה, פזיזות-מודעות או לפחות רשלנות.

 41 דמ״י 10, ע׳ 266.
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 האם גיבושה של העילה

 האזרחית על־פי חוק איסור

 לשון הרע מותנה !קיומו של

 אשם מצדו של הנתבע, או

 שזי לו, לנפגע מלשון הרע,

 להוכיח את עצם עשיית

 הפרסום המכפיש ללא כל

 צורן בהוכחת אשם כלשהו
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 משקל תומכים דווקא במסקנה הפוכה: ראשית ־ גם כיום, ועל־אף
 הביקורת, מבוססת עדיין האחריות בנזיקין בעיקרה על קיומו של אשם,
 בין אם במשמעותו המוסרית ובין אם במשמעותו הכלכלית. במקרים
 בהם בוחר המחוקק להטיל אחריות ללא אשם הוא עושה כן תוך הצהרה
 מפורשת״ ותוך יצירת הסדר אחריות מפורט המבוסס על שיקולי הרתעה,
 ביטוח וקביעת כללי פיצוי מיוחדים. במהותם שונים האינטרסים עליהם
 נוטה החקיקה המודרנית להגן על־ידי הטלת אחריות ללא אשם בתכלית

 השוני מן האינטרס המוגן באמצעות חוק איסור לשון הרע.
 שנית ־ גם לעניין העוולות הקנייניות ״המסורתיות״ ־ מקובלת כיום
 הגישה המתנה קיומה של אחריות ביסוד נפשי כלשהו, לפחות רשלנות״.
 כך, למשל, פסק לאחרונה בית הלורדים באנגליה כי הן לעניין עוולת
 המטרד והן לעניין האחריות החמורה
 על-פי הכלל של •01161)16*.¥ 1$<ת13?8
 על התובע להוכיח כי הנתבע צפה, או
 צריך היה לצפות, נזק מסוגו של הנזק
 שאירע בפועל, כתנאי ראשוני לקיומה
 של עילת תביעה. ההבדל הקיים עדיין,
 גם לאחר פסיקה זו, בין האחריות במטרד
 לבין זו שברשלנות הוא שבאחרונה
 מבוססת האחריות לא רק על קיומה של
 צפיות אלא גם על סטייה מסטנדרט
 הזהירות הסביר והמקובל, בעוד שבמטרד
מ  ובאחריות על-פי הכלל של 18)מ1̂3
 תקום האחריות אם הנתבע צפה את הנזק
 שנגרם אפילו עשה כל שביכולתו כדי
 למנעו ולא סטה כלל מרמת ההתנהגות
 הסבירה והמקובלת14. שלישית ־ אף
 ההיבט ההשוואתי מלמד כי בתפיסתו
 המקורית של המשפט המקובל חלו
 שינויים מרחיקי לכת באשר לאחריות
 האזרחית בלשון הרע, והיא אינה משקפת
 עוד כיום אחריות ללא אשם כפי שהיה
 מקובל בעבר. אמנם, באנגליה נעשה
 השינוי בעיקר באמצעות חקיקה שהוסיפה
 הגנות כנגד התביעה האזרחית״ אולם
 גם שם נדרשת כיום רשלנות בפרסום
 עצמו״. בארצות־הברית, לעומת זאת,
 הביא בית-המשפט העליון למהפך בגישה
 המסורתית, בהחילו על העוולה האזרחית,
 המוסדרת באמצעות המשפט המדינתי,
 את פרשנותו הרחבה לתיקון הראשון
 לחוקה האמריקאית. כך נפסק, כי כאשר
 מדובר בתובע שהוא ״דמות ציבורית״
 ובנתבע שהינו עיתון, על התובע להוכיח 131106* 00131\; על מנת לבסס
ולשכמותה״ היתה השפעה ישירה כללית על ו  עילת תביעה. לפסיקה ז
 העוולה האזרחית גם מקום בו היה מדובר בתובע ובנתבע פרטיים,
 שאינם לא ״דמות ציבורית״ ולא עיתון; וכיום על כל תובע בלשון הרע
 להוכיח יסוד נפשי לפחות של רשלנות מצידו של הנתבע כדי לבסס

 את עילת תביעתו18.
 אף כי התפתחויות אלו אינן מחייבות, כמובן, את בתי-המשפט בארץ,
 ניתן בהחלט ללמוד מהן על הלך הרוח המאפיין את התפתחותה של
 העוולה הנדונה בעיקר לאור נטייתו של בית-המשפט העליון בארץ
 לעשות שימוש במשפט השוואתי בנושא זה. רביעית ־ אין כל היגיון
 בהענקת הגנה טובה יותר לאינטרס המוגן באמצעות חוק איסור לשון
 הרע בהשוואה להגנה על אינטרסים אחרים, חשובים לא פחות, כמו

 אינטרס שלמות הגוף, שלהגנתו דרושה הוכחת אשם19.

;0011(1X101" 7011 1,3\¥ 86¥. (1995) 143. 
 לניתוח מקיף בנושא עוולת הרשלנות, צדק מתקן, הרתעה ויעילות כלכלית ראה
 א׳ פורת ״עוולת הרשלנות על-פי פסיקתו של בית-המשפט העליון מנקודת ראות
 תיאורטית״ תדפיס שיפורסם בספר השנה של המשפט בישראל, א׳ רוזן-צבי עורך.

 131 ד׳ קרצ׳מר ״מטרדים״ דיני הנזיקין העוולות תשומת (ג׳ טדסקי עורך,
 המכון למחקרי חקיקה) 75-81. לגישתו של המחבר ״גם בארץ יש לקבל את הדעה

 הדורשת יסוד של אשמה כדי שתקום אחריות בגין מטרד. הטעמים שלנו הם
 טעמים של מדיניות...״ בע׳ 78;

 ד׳ פרידמן ״דין הקניין ודין האשם״ ספר זוסמן(תשמ״ד) 241. ואולם ראה דעה
 הפוכה בהקשר להסגת גבול במקרקעין - א׳ גולדנברג ״התפתחות אלמנט הרשלנות
 בעוולת השגת גבול״ הפרקליט כןתשכ״ד) 333! 81301011, לעיל הערה 8 בע׳ 25.

\ 6§1)1־1(€3011 \ 3 1 6  141 1 [1994 ]168)€0110 6111)£38 .¥ .1)1̂1 .00 ז
 53.?.£..11\;; לניתוח פסק-הדין ראה

 .56 (1995) 86¥.ע 7011 "1013111)16קקת€ 1116 3110£? 7116" §160110?.1.0

̂ 6130131100(1; 681018)131-1*, לעיל הערה 12 בע׳ 585; 01: 1952 8. 4 151 
 8130100, לעיל הערה 8, בע׳ 449-451;

 .364-367 (1981 \13* 1)30 661ז*\8 .64 8111) *8130461 * 61(1,11 ׳(03116

 161ץ03116. לעיל הערה 15 בע׳ 105.
 171 ; (1964) 254 .11.8 376 80111¥30 .100 710168 )1־¥01-¥ו6א

06112 ^ <¥61611 418 11.8. 323 (1974) ) 
 ;(1966) 75 .11.8 383 ־8361 .¥ ))13(08601)1

 אחד בלבד זולת הנפגע׳ ואילו באשר ליסוד הנפשי ־ שותק החוק.
 על פניה מספקת שתיקה זו, לכאורה, תשובה חד־משמעית לאמור -
 אין כל צורך בקיומו של אשם כלשהו: לא רשלנות, לא מודעות או
 פזיזות ובוודאי לא כוונה, מצדו של עושה הפרסום. די לו לנפגע כי
 יוכיח עשיית פרסום בעל פוטנציאל פגיעה. מכאן ואילך יעבור הנטל
 אל הנתבע שינסה מצדו להוכיח קיומה של אחת מטענות ההגנה המנויות

 בסעיפים 13, 14 ו-15 לחוק6.
 ואכן, זו הינד. גישתו של המשפט המקובל׳ ן אחריות חמורה שלצידה
 הגנות - הן אלו המיוחדות לנושא לשון הרע והן חלק מההגנות המקובלות
 בתביעות נזיקין בכלל8. גישה זו מוסברת לאור ההיסטוריה של התפתחות
 העוולהי, ולאור מהות האינטרס המוגן באמצעותה - אינטרס קנייני

 שההגנה עליו מותנית אך ורק בתנאי הרצייה המינימלי. בכך זהה מעמדה
 של העוולה שבהוצאת שם רע, המגינה על קניינו של אדם בשמו הטוב,

 למעמדן של העוולות המגינות על קניינו של האדם ברכושו האחר.
 חוק איסור לשון הרע, כמו גם ההסדר שקדם לו בפקודת הנזיקין,
 מבוסס על המשפט המקובל בתפיסתו המקורית. יתר על־כן, בחוק זה
 בולטת המגמה הכפולה ־ האופיינית גם לפקודת הנזיקין וגם לדיני
 הנזיקין במשפט המקובל ־ של הצהרה על עצם קיומה של הזכות המוגנת
 ושל הענקת סעדים על הפרתה״. מגמה כפולה זו מסבירה את ההגנה
 העדיפה הניתנת, לכאורה, לזכות הקניין בשם הטוב כמו גם לזכות

 הקניין במקרקעין ובמיטלטלין״.
 אולם, שתיקתו של חוק איסור לשון הרע אינה מחייבת מסקנה
 חד־ משמעית בדבר היעדר דרישה לקיומו של אשם לצורך התגבשותה
 של העוולה. אין זו בהכרח ״שתיקה מדברת״. נהפוך הוא. שיקולים כבדי

 51 סעיף 7 לחוק איסור לשון הרע.

 61 מ׳ נגבי חופש העיתונות בישראל ־ ערכים גראי המשפט(1995) 93.
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 המונח אחריות חמורה משמעותו כאן - אחריות ללא אשם, שיש המכנים 81

 אף אחריות אבסולוטית. ראה:
 .־101 & .,1 ?0 .1 .€30 8 ׳״(1111(801011431 01 ¥31161:168" )110831 .א.ס

א 804/80 .קז00 -61)7301 *814331 נ׳ חברת קו צינור אילת ; (1995) 189 ״ ע . 
 אשקלון בע״מ, פ״ד לט(1) 393, 418-430;

£ . 2 3 - 3 3 (1994 ,14. 8130100 1116 *10(16111 1,31¥ 017011 (8\*661 & * 1 3 נ 1 . 

1 9 283-284 (.1)6 .6111 ,1976 ,01111^80061) 0170118 ̂  מ. 80661 7116 1.3

: 1 0  השווה לניסוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981 ולחוק-יסוד 1
 כבוד-האדם וחירותו.

 השווה - 031110011111] ?ו3^1;017011 ׳(11ק1111080? 13017116§£0 .1 111
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 בעוד שלדעתו של פרופ׳ פלר
 תהווה עוולת הרשלנות עילה
 בלעדית במצבים של פרסום
 רשלני חסר־מודעות, תהיה

 עילת הרשלנות, לדעתי, עילה
 אלטרנטיבית בלבד, שההכרה

 בקיומה בכל מקרה ומקרה
 תהיה כפופה לשיקול־דעתו

 של בית־המשפט.

 לשון הרע ״הלכת הצפיות״, דהיינו, האם יש בעובדה שהמפרסם צפה
 בהסתברות גבוהה לוודאי את התממשות התוצאה, כדי להוות תחליף
 ליחס החפצי העומד ביסוד מושג הכוונה. התשובה השלילית, המקובלת
 על הכל, מבוססת בעיקרה על הצורך באבחנה בין העבירה לבין העוולה
 האזרחית ־ ״החלתה של הלכת הצפיות בעבירה תביא לטשטוש תחומים

 בין העוולה לעבירה ולכך שלא יהיה הבדל ממשי בין השתיים״28.
 הדעה השלטת בפסיקה זו, אף כי הובעה, כאמור, תוך התייחסות
 אגבית גרידא, היא כי העוולה האזרחית של לשון הרע מתאפיינת ביסוד
2 עמדה מחמירה יותר. 9  נפשי של רשלנות. לעומתה מביע פרופ׳ פלר
 היסוד הנפשי הדרוש, לדעתו, בעוולת לשון הרע הינו יסוד של מודעות.
 יסוד זה דרוש גם בעבירה הפלילית, והוא מתייחס לשני הרכיבים
 העובדתיים היוצרים את המעשה האסור - יסוד הפרסום, וסגולתו
 האובייקטיבית של הפרסום כאמור בסעיפים 1 ו-2 לחוק. ומדוע מודעות?
 הואיל ו״זהו הסולם הראוי, לפי מדרגות החומרה העולה, של האיסורים
 על לשון הרע: ׳עוולת הרשלנות׳ לפי פקודת הנזיקין, ׳עוולה אזרחית׳
 ספציפית לפי סעיף 7 לחוק איסור לשון הרע ועבירה פלילית לפי סעיף
 6 לאותו חוק. דרוג זה מוציא מכלל אפשרות את ראיית ה׳עוולה האזרחית׳
 הספציפית לפי חוק איסור לשון הרע, כאיסור מוחלט בלתי מותנה ביסוד
 נפשי כלשהו, ההופך את עוולת הרשלנות בתחום זה לסרח עודף ומיותר.
 לא רק שסברה זו אינה מתיישבת כאמור, עם הוראות חוק זה, אלא גם,
 ובוודאי בעיקר, עם מדיניות הבחנה ראויה בין איסור להיתר בתחום
 שבו ערכים חברתיים כגון חופש הביטוי ביהוד באמצעי התקשורת,
 האינטרס הציבורי, כבוד הפרט ומעמדו טעונים כולם הגנה תוך איזון
 מקפיד ביותר; ואחד משיקולי האיזון הוא בוודאי התנית האחריות על
 פרסום לשון הרע, כולל זו האזרחית, בדרגה זו או אחרת של אשמה.
 ומכאן הדרוג התלת סוגי האמור של האיסור על לשון הרע; מכאן גם
 התנית העוולה האזרחית הספציפית לפי סעיף 7 לחוק איסור לשון הרע
 במודעות המפרסם לרכיבים העובדתיים של האיסור - מודעות שהיא

 תנאי גם להתהוות האיסור הפלילי לפי סעיף 6 לחוק זה״סג.
 בעוד שלעניין השאלה האם בכלל דרושה מידה מסוימת של אשמה
 בעוולה האזרחית או שמדובר באחריות ללא אשם, מקובלת עלי, כאמור,
 עמדתו של פרופ׳ פלר, נראה לי כי עמדתו באשר לדרישת המודעות
 מחמירה יתר על המידה. מצב של מודעות הינו מצב הפוך לרשלנות.
 רשלנות קיימת בהיעדר מודעות כאשר היתה יכולת להיות מודע״.
 הצגת תנאי־סף של מודעות בעוולה האזרחית הופכת, לטעמי, את ההגנה
 האזרחית הניתנת לזכות לשם טוב לפחותה מדי, לפחות במה שנובע

 מהוראותיו של חוק איסור לשון הרע עצמו.
 אכן, אם נדרוש קיומה של מודעות ולא נסתפק ברשלנות, ניתן יהיה

 לתבוע בגין פרסום רשלני־חסר־מודעות במסגרת
 עוולת הרשלנות; אולם השאלה אינה האם תהיה
 או לא תהיה עילה של לשון הרע ברשלנות, אלא
 השאלה היא האם החוק עצמו, בהסדירו את נושא
 לשון הרע בכללותו, תוך שהוא משנה הסדר שהיה
 קיים בפקודת הנזיקין, אכן התכוון מלכתחילה
 להוציא מגדרו את כל מעשי הוצאת לשון הרע
 הרשלניים תוך הפניית הנפגע מהם לעוולת
 הרשלנות. גם אני סבורה כי לנפגע מפרסום רשלני
 תוכל לעמוד עילה ברשלנות, אך זו תעמוד לו
 בנוסף לעילתו על-פי החוק ולא משום שהחוק

 אינו חל על פרסום כזה.
 ה״חשש״ למעמדה של עוולת הרשלנות, המובע
 בדברי פרופ׳ פלר דווקא באשר לשלילת האחריות
 ללא אשם, אך הקיים גם בהקשר זה, אינו סיבה
 ראויה. ראשית, הואיל ועוולת הרשלנות חובקת
 בחובה גם מעשים שבמודעות ואף מעשים מכוונים,

I כפי שנראה להלן; ושנית, גם אם תבוסס העוולה 

 241 א׳ ברק ״זכויות אדם מוגנות והמשפט הפרטי״ ספר קליגגהופר על המשפט
 הציבורי(תשמ״ג) 163; נ׳ כהן ״תחרות מסחרית וחופש עיסוק״ עיוני משפט יט

 (תשנ״ה) 353, 356 והאסמכתאות בהערה 12.

 251 ע״א 788/79 ריימר נ׳ עזבון רייבר, פ״ד למ2) 141.

 261 ש״ז פלר ׳״לשון הרע - עבירה׳ ומשמעות הדרישה ׳בכוונה לפגוע׳ - מחשבה
 שנייה (ע״פ 506/89)״ משפטים כג(תשנ״ד) 515, 518 הערה 11.

 271 ש״ז פלר ׳״בכוונה לפגוע׳ כסימן ייחוד של העבירה לפי סעיף 6 לחוק איסור
 לשון הרע, תשכ״ה-1965. גישה פרשנית - עד היכן, על סמך מהי ע״פ 677/83״.

 משפטים יז(תשמ״ח) 444-451,439; ע״פ 506/89 נעים נ׳ רוזן, פ״ד מה(1) 133
 (להלן: עניין נעים); י׳ לוי, א׳ לדרמן עיקרים באחריות פלילית(1981) 410-432,

.446-458 

 281 עניין נעים, שם, בע׳ 138, מפי השופט גולדברג. לדיון נוסף ראה ע״פ 677/83
 בורובוב נ׳ יפת, פ״ד לט(3) 205; פלר, לעיל הערה 26 ולעיל הערה 27;

 ב׳ סנג׳ר ״היהפכו המטרות למניעים? ומה צפוי להלכת הצפיות?״ משפטים יח
 (תשמ״ח־תשמ״ט) 337. המחבר מציג כאן עמדה שונה מזו של פרופ׳ פלר; ת״פ

 (ת״א) 5116/89 ״מולדת״ נ׳ זמר, פ״מ תשנ״ב(4) 45.

 291 לעיל הערה 26 בע׳ 518-519.

 301 שם, שם.
 311 ש״ז פלר יסודות בדיני עונשין(תשמ״ד, כרך א) 496-497; י׳ קדמי על הדין

 בפלילים ־ הדין בראי הפסיקה(1987, כרך א) 48-52.

 חמישית ־ הכרה בעוולה שביסודה אחריות ללא אשם נוגדת את
 התפיסה הערכית של הצורך באיזון בין הזכות לשם טוב ־ שאף כי אין
 עליה עוררין, הינה זכות יחסית בלבד, כמו גם יתר זכויות־היסוד -
 לבין חופש הדיבור והזכות לקבלת מידע. אכן, האיזון הבסיסי נעשה
 בחוק איסור לשון הרע עצמו, והוא משתקף בהגנות המוקנות לנתבע;
 אולם בכך אין די. הטלת אחריות חמורה בלשון הרע תגרור הרתעת יתר
 והפחתה בפעילות יוצרת הסיכון ־ הדיבור, הכתיבה והדיווח בכלי
 התקשורת ־ ואף כי הגישה לפיה הזכות לחופש הביטוי הינה ״זכות על״
 נדחתה בזמנו בפסיקה הישראלית״2, נראה כי יותר ויותר פסקי־דין של
 בית-המשפט העליון נותנים לה כיום עדיפות בלא שידביקו לזכות

. 2  עצמה את התווית המחייבת של ״זכות על״1
 שישית - הזכות לחופש הביטוי, שבמשך שנים ארוכות הוכרה כזכות
 הלכתית, הפכה לזכות חוקתית חקוקה בחוק־יסוד: כבוד־האדם וחירותו22.
 חוק היסוד, המגן במסגרת המונח ״כבוד-האדם״ הן על הזכות לשם טוב
, מחייב בחינה מחודשת 2 3  והן על חופש הביטוי והזכות לקבלת מידע
 של האיזון העדין בין זכויות יסוד אלו, בין השאר גם בנוגע לדרישת
 היסוד הנפשי בעוולה שבחוק איסור לשון הרע. יתר על כן, גם בהנחה
 שלחוק-יסוד זה אין תחולה ישירה על יחסים בין פרטים, יש לו, לכל
 הדעות, תחולה עקיפה עליהם*2. תחולה עקיפה זו מאפשרת בחינה
 מחודשת של היחס בין ההגנה על הזכות לשם טוב, לבין הזכות לחופש
 הביטוי, ופותחת פתח למסקנה, הרצויה בעיני, כי הזכות לשם טוב אינה
 בהכרח בעלת עדיפות המצדיקה הגנה כמעט־אבסולוטית, ולו גם במישור

 האזרחי בלבד.

ת וכוונה דעו  רשלנות, מו

 הי, אם כן, אותה דרגת אשמה
 הדרושה לצורך התגבשותה של עוולת הוצאת לשון הרע. כאמור, אין
 לשאלה זו כל התייחסות בחוק עצמו. לכאורה, אפשר היה לטעון כי
 ניתן להקיש מסעיף 15 לחוק איסור לשון הרע (בעיקר מסעיף קטן(1)
 שבו) המקנה למפרסם את הגנת תום־הלב בתנאים מסוימים, לגבי אותו
 יסוד נפשי הדרוש לצורך הקמת העילה. ולא היא. ראשית, כידוע, אין
 מדובר בהגנה כללית העומדת למפרסם בכל מקרה בו היה ״תם־לב״,
 אלא רק במקרה בו התקיימו הנסיבות העובדתיות האובייקטיביות
 המנויות בסעיפיו הקטנים של סעיף 15. שנית, לאותו תום-לב הנדון
 בסעיף אין משמעות אחת קבועה ורלבנטית בכל המצבים העובדתיים
 בהם חלה ההגנה, אלא משמעותו של ביטוי זה משתנה בהתאם למטרתו
. ושלישית, אין בכוחה של הגנה מותנית 2  הספציפית של כל אחד מהם5
 זו כדי להשפיע על הגדרתה של עילת התביעה כלל וכלל. תורן של
 ההגנות יגיע משיעמוד התובע בהוכחת כל מרכיבי עילת תביעתו,
 והיותה של העילה מותנית בקיומו של יסוד נפשי זה או אחר אינה
 מושפעת מקיומה של הגנה זו או אחרת. ורביעית, הגנת תום־הלב עומדת
 למפרסם גם כנגד אישום פלילי. לא יעלה על הדעת לאמור כי יש
 בהגנת תום־הלב כדי להשפיע על יסוד הכוונה הנדרש מפורשות בחוק
. והדבר נכון אף לגבי שאלת 2  לצורך היווצרותה של עבירת לשון הרע6

 מהותו של היסוד הנפשי הדרוש לצורך היווצרותה של העוולה.
 הפסיקה המקומית לא עסקה ישירות בשאלה זו כלל. ההתייחסות
 היחידה מצויה, כמצופה, דווקא בפסיקה העוסקת בפן הפלילי של הוצאת
 לשון הרע, תוך בחינת משמעותה של ״הכוונה לפגוע״ שבסעיף 6 לחוק.

 הפן האזרחי שימש את בתי־המשפט אך ורק לצורך השוואה ואיבחון.
 בהקשר הפלילי עסקו בתי-המשפט בשתי שאלות עיקריות. האחת,
 האם מדובר ב״כוונה מניעית״ או ב״כוונה תכליתית״ בהיותה של העבירה
 עבירה התנהגותית ולא עבירה תוצאתית״; והשנייה, האם חלה בעבירת

D. More "Human Rights From Tort Law Perspective" 
Tel-Aviv U.S. in L 1 2 . (1994) 104-113. 

7 . 58A 58B לעיל הערה Prosser ;Second Restatement of Torts S 181 
 בע׳ 808 ממליץ לבטל את כל ההגנות המותנות כנגד תביעה בלשון הרע, לפחות
 במה שנוגע לתובע ונתבע פרטיים, ולפשט את כל נושא לשון הרע על-ידי הצבת

 דרישה ראשונית ואחידה לקיומו של אשם.

 191 ראה בהקשר זה הצעתו המעניינת של אנגלרד, לעיל הערה 11, בע׳ 134-135
 המציע אבחנה בין התנאים לקבלת הגנה על הזכות ולשיקום הפגיעה לבין התנאים

 לקבלת פיצוי בגין הנזק שגרמה הפגיעה.
 השווה -

J. Soloski & R. Bezanson Reforming Libel Law (The Guliford 
 (Press L המאגד את כל הצעות הרפורמה בנושא לשון הרע, שרובן עוסקות

 בהפרדה המוצעת בין שיקום הפגיעה לבין הפיצוי עליה.

 201 ד״נ 9/77 חברת חשמל לישראל בע״מ נ׳ הוצאת עיתון ״הארץ״, פ״ד
 לב(3) 337.

 More 211, לעיל הערה 17, בע׳ 105 והאסמכתאות שם. ע״א 214/89 אבנרי
 נ׳ שפירא, פ״ד מג(3) 840, ע״א 3199/93 קראוס נ׳ ידיעות אחרונות, פ״ד מט

.843 (2) 

 221 חוק-יסוד: כבוד-האדם וחירותו, ס״ח התשנ״ב 150.

 231 א׳ ברק ״כבוד-האדם כזכות חוקתית״ הפרקליט מא(תשנ״ד) 271; א׳ ברק
 ״חופש הביטוי ומגבלותיו״ הפרקליט מ(תשנ״א-תשנ״ג)5. אולם ראה לגישה שונה

 האסמכתאות בהערה 60 להלן. ש״ז פלר, להלן הערה 27, בע׳ 518-519.



״ עסק בית־המשפט העליון ביחס רמן ו  243/83 עיריית ירושלים נ׳ ג
 שבין עוולת הנגישה שבפקודת הנזיקיף׳ לבין עוולת הרשלנות, בחלקו
 את הדיון לשתי שאלות נפרדות. הראשונה ־ השאלה הכללית הבודקת
 את המבנה והלוגיקה הפנימית של פקודת הנזיקין; והשנייה ־ שאלת
 היחס המדוייק בין שתי העוולות שנדונו שם. התשובה שניתנה על־ידי
 השופט ברק לשאלה הראשונה היא כי תופעת ״החפיפה״ בין עוולות
 בפקודת הנזיקין, בעיקר בין עוולת מסגרת (רשלנות או הפרת חובה
 חקוקה שבסעיף 63 לפקודה) לעוולה פרטיקולארית היא מציאות משפטית
 מוכרת, הנובעת מההסטוריה החקיקתית של פקודת הנזיקין; ובאופן
 כללי אין להסיק כי בהיעדרו של יסוד מיסודותיה של עוולה פרטיקולארית
 קיים הסדר שלילי לגבי אפשרות השימוש באחת מעוולות המסגרת
 במקומה, בתנאי, כמובן, שמבחינה עובדתית ומשפטית מתמלאים
4 אשר ״אין בה כדי  יסודותיה של זו. זוהי ״גישה פונקציונלית גמישה״0

 לעקוף את החוק״.
 לעניין השאלה השנייה פוסק השופט ברק כי גם מן ההיבט הפרטי,
 עוולת הרשלנות ועוולת הנגישה, אין מניעה להגיש תביעה ברשלנות
 מקום שלא התקיים אחד מיסודותיה של עוולת הנגישה, במקרה זה יסוד

 הזדון.
 הלכה זו מספקת תשובה חלקית בלבד לשאלה שהוצגה לעיל, שכן
 היא עוסקת במקרה בו קיימת ״חפיפה חלקית״ בלבד בין העוולה
 הפרטיקולארית לבין עוולת המסגרת. זהו המקרה הקל יחסית, שבו
 ממילא לא התקיימו בידי התובע היסודות היוצרים את עילת התביעה
 הפרטיקולארית. במקרה כזה אכן יש בידו, לרוב, אף אם לא באופן
 מוחלט, עילה בעוולת הרשלנות, אם יצליח להוכיח את יסודותיה.

 בנסיבות אלו אין עילה פרטיקולארית ויש עילת מסגרת.
 אולם מה דינו של המקרה הקשה יותר, שבו לא עסק פסק־הדין
 האמור, והוא המקרה של ״חפיפה מלאה״. זו קיימת מקום בו מתמלאים,
 מן ההיבט העובדתי והמשפטי, כל יסודותיה של העוולה הפרטיקולארית,
 ואולם התובע בוחר לתבוע דווקא בעילת המסגרת. כך, למשל, אילו
 התקיים בנסיבות המקרה שבעניין גורדון הנ״ל יסוד הזדון, והיו
 מתגבשים, לפיכך, כל יסודותיה של עוולת הנגישה, היתה קיימת
 ״חפיפה מלאה״ בינה לבין עוולת הרשלנות, הכוללת, כאמור, גם מעשה
 זדוני. העדפת עוולת המסגרת על פניה של העוולה הפרטיקולארית
 במקרה של ״חפיפה מלאה״ סיבותיה תלויות בעיקר במגבלותיה של
 העוולה הפרטיקולארית ־ כך למשל, כאשר מכילה העוולה הפרטיקולארית
 רשימת הגנות המיוחדות לה שאין להן תחולה בעוולת הרשלנות; או
 שיש בעוולה הפרטיקולארית מגבלה על קיומה של אחריות שילוחיתי4;
 או כאשר קיים סייג לתובענה על־פי העילה הפרטיקולארית כמו דרישת

 הכתב במקרים מסוימים בעוולת התרמית״.
 ב״חפיפה מלאה״ כזו, בין עוולת הפרת חובה חקוקה לבין העוולה
 שבכליאת שווא, עסק בית־ המשפט העליון בעניין כרמלי נ׳ מ״י43,
 הסיבה להגשת התביעה על־ פי סעיף 63 לפקודת הנזיקין ולא על־ פי
 סעיף 26 נבעה מקיומה של הגנה מיוחדת שעמדה לנתבע על־ פי סעיף
 27 (3). כאן פסק השופט בך בדעת הרוב, תוך אבחון מקרה זה מהמקרה
 שבפסק־דין גורדון כי במצב הפרטי שנדון בפניו ־ מצב של ״חפיפה
 מלאה״ או ״זהות מוחלטת״ כלשונו״ ־ אין מקום לאפשר לתובע לעקוף
 את מגבלת ההגנה הפרטית שבסעיף 27 לפקודה ואף לא את המגבלה
. לעומתו סברה השופטת 4  על האחריות השילוחית שבסעיף 28 לפקודה5
 נתניהו, בדעת מיעוט, כי יש לאפשר במקרה זה הגשת תביעה על־ פי

 עוולת המסגרת.
 לעניין דעת המיעוט, יש לציין כי בעיניה של השופטת נתניהו לא
 היה המקרה שבפניה מקרה של ״חפיפה מלאה״ ממש, שכן לטעמה עצם

 פסק בית-המשפט העליון, מפורשות ולגופו של עניין, שאף כאשר התביעה מוגשת
 לפי חוק לשון הרע ולא במסגרת עוולת הרשלנות, קיומה של רשלנות מצדו של

 המפרסם או מצדה של המדינה תשלול קיומה של החסינות, ותשווה מעמדם של
 נתבעים אלו למעמדו של כל נתבע אחר בעוולת לשון הרע. ראה ע״א 211/82 מס

 ג׳ פלורו, פ״ד מ(1) 210, 217-218. התוצאה הנובעת מצירופן של הלכות אלו
 למסקנה אותה ניסיתי לבסס לעיל, לפיה עילת התביעה בעוולת איסור לשון הרע
 מותנית בקיומה של רשלנות (לפחות) מצד המפרסם, הינה בלתי נמנעת כדלקמן
- 1) רשלנות כוללת גם פזיזות(אי אכפתיות) וגם כוונה. 2) בכל מקרה שקיימת
 רשלנות, פזיזות או כוונה אין קיימת חסינות. 3) החסינות נשללת לא רק לצורך

 תביעה בעוולת הרשלנות אלא גם לצורך עוולת לשון הרע. 4) עוולת לשון הרע
 דורשת אשם כתנאי להיווצרותה. והתוצאה - אין כל משמעות לחסינות המדינה
 מפני אחריות בנזיקין ללשון הרע. לסעיף 4 לחוק אחריות המדינה יכולה היתה

 להיות נפקות אילו נקטנו בעמדה לפיה מדובר באחריות ללא אשם. במקרה כזה
 היתה החסינות קיימת באותו טווח מקרים שבין הרשלנות לבין האחריות ללא

 אשם, קרי, מקרים שבהתנהגות סבירה. משקבלנו שמקרים כאלו מלכתחילה לא
 יוכלו לבסס עילה בעוולת לשון הרע מתרוקן סעיף 4 מכל תוכן אפשרי. לביקורת

 נוספת ראה גלעד, לעיל הערה 34 בע׳ 382. כן ראה הצעתו לביטול חסינותה
 הגורפת של המדינה: ״האחריות בנזיקין של רשויות ציבור ועובדי ציבור״ משפט

 וממשל ג(תשנ״ה) 81,55.

 351 גלעד, לעיל הערה 34, בהערה 128! מור, לעיל הערה 34; פורת, לעיל הערה
 12 בהערה 21. דוגמא בולטת להטלת אחריות ברשלנות למעשה מכוון הוא ע״א

 593/81 מפעלי רכב אשדוד בע״מ נ׳ ציזיק ז״ל, פ״ד מא(3) 169, בו הוטלה
 אחריות על שובתים במסגרת עוולת הרשלנות תוך הדגשה כי המעשה שעשו היה
 מעשה מכוון במלוא מובן המילה. לניתוח פסק-דין זה ראה עוד אצל מור, לעיל

 הערה 34 בע׳ 396-406.

 361 מ׳ חשין ״דין נזיקין ודין אבות נזיקין במשפט הישראלי״ משפטים א
 (תשכ״ח-תשכ״ט) 346, 347. מור, לעיל הערה 34 בע׳ 365-366.

 שבחוק איסור לשון הרע על רשלנות גרידא ולא על מודעות, עדיין יהיו
 מצבים בהם אפשר יהיה, ואולי אף עדיף, לעשות שימוש דווקא בעוולת
 הרשלנות באופן משלים ואפילו חופף, כפי שאראה בהמשך. אולם, בעוד
 שלדעתו של פרופ׳ פלר תהווה עוולת הרשלנות עילה בלעדית במצבים
 של פרסום רשלני חםר־מודעות, תהיה עילת הרשלנות לדעתי עילה
 אלטרנטיבית בלבד, שההכרה בקיומה בכל מקרה ומקרה תהיה כפופה
 לשיקול־דעתו של בית־המשפט. יש לזכור גם כי במידה והפרסום
 הרשלני לא יכנס לד׳ אמותיו של חוק איסור לשון הרע, לגישתו של
 פרופ׳ פלר, והאכסניה הנאותה לו תהיה עוולת הרשלנות, תשללנה מן
 המפרסם כל ההגנות המוקנות לו לפי החוק בכל מקרה בו מדובר בפרסום
 רשלני. ייתכן, אמנם, שבמקומן תעמודנה לו טענות אחרות, ואפילו
 זהות בהגיון העומד בבסיסן, במסגרת השקילה הערכית של עוולת
 הרשלנות, אך זהו הסדר בלתי מספק על פניו שאין בו גם כל הגיון ־
 שבפרסום רשלני תהיה אחריות המפרסם תלויה בשיקול־דעתו של
 בית־המשפט בכל הנוגע לחובת הזהירות והפרתה, ואילו בפרסום מודע
 או מכוון תעמודנה לו מראש כל ההגנות אותן מקנה החוק. יתירה מזו
 ־ אותו ״איזון עדין״, בין הזכות לשם טוב לבין זכויות ואינטרסים
 מתחרים, אינו מחייב העלאת ״סף הכניסה״ לעוולת לשון הרע ־ כפי
 שאינו מחייב, לדעתו של פרופ׳ פלר ־ ״הורדתו״ לרמה של אחריות
 אבסולוטית. האיזון הנכון, אשר ישקף נכונה את חשיבותה, ולו גם
 היחסית, של הזכות לשם טוב, בהחלט ישמר גם אם תותנה עוולת לשון

 הרע ברשלנות בלבד.
 אמת, מעטים הם המצבים בהם פרסום בעל פוטנציאל פגיעה יפורסם
 בכלי התקשורת הציבוריים בלא שתתלווה לו המודעות הכפולה הנדרשת
 לגישתו של פרופ׳ פלר״, אך לא קשה לתאר מצבים רבים, אף אם
 אינם הנפוצים ביותר, בהם מדובר בפרסום הנעשה על־ידי הפרט, ויש
 בו פוטנציאל פגיעה, והוא נעשה ללא מודעות לעצם עשיית הפרסום
 ו/או לפוטנציאל הפגיעה הטמון בו״. לגישתי ־ במצב דברים כזה, אם
 לא היתה כל רשלנות מצד המפרסם ולא היתה יכולת לצפות, לא תקום
 עילת תביעה לפי החוק. אחריות ללא אשם אין כאן. ואולם אם היתה
 רשלנות, אך לא היתה מודעות ־ תקום עילת תביעה לפי החוק. די

. 3  ברשלנות. אין צורך במודעות4

ולת ם ניתן להגיש תביעה בעו א  ה
 הרשלנות?

 גדרה של עוולת הרשלנות יכנס ל
 כל מעשה או מחדל העונה על ההגדרות הערכיות אותן קובעת העוולה.
 זוהי עוולת מסגרת. כך יכנס לגדרה כל מעשה בלתי סביר, בין אם

 נעשה ברשלנות או בפזיזות ובין אם נעשה בכוונה״.
 עוולת הוצאת לשון הרע, לעומתה, היא עוולה פרטיקולארית. זוהי
 עוולה נקודתית המגדירה במדויק ובאופן תיאורי־ עובדתי את יסודות
 האחריות אותה היא מטילה. היא פתוחה פחות לשיקולים ערכיים ולפיכך,

 בין השאר, גם משופעת הגנות המיוחדות לה ולה בלבד״.
 האם ניתן לעשות שימוש בעוולת הרשלנות לצורך הגנה על הזכות
 לשם טוב? מקרה פרטי זה עדיין לא הוכרע ישירות בפסיקה המקומית״,
 אולם השאלה הכללית של היחס בין עוולות המסגרת לבין העוולות
 הפרטיקולאריות שבפקודת הנזיקין כבר נדון, אף כי לא זכה, לדעתי,
 לתשובה חד־משמעית. נפתח בשאלה הכללית. בפסק־הדין שבע״א

 321 פלר, לעיל הערה 26, בע׳ 519.

Prosser לעיל הערה 15, בע׳ 364-367 ואצל Gatley 331 ראה דוגמאות אצל 
 לעיל הערה 7, בע׳ 802-803.

 341 המסקנה לפיה דרוש אשם לצורך האחריות האזרחית בלשון הרע עלולה
 לעורר קושי בנושא אחריות המדינה בעוולה זו. סעיף 4 לחוק הנזיקין האזרחיים

 (אחריות המדינה) תשי״ב-1952, קובע את חסינות המדינה בתביעה בגין לשון
 הרע. סעיף 3 לאותו חוק מעניק לה חסינות לגבי מעשה שנעשה בתחום הרשאה
 חוקית אולם ״אחראית היא על רשלנות שבמעשה״. סעיף 7 לפקודת הנזיקין מקנה

 חסינות לעובד ציבור לגבי מעשה שבתחום סמכותו ״בכל תובענה שאינה על
 רשלנות״. הפרשנות המקובלת כיום נוקטת עמדה לפיה חסינותם של עובדי המדינה
 ושל המדינה קיימת רק כל עוד היתה התנהגותם סבירה. משנפלה רמת התנהגותם
 מסטנדרט ההתנהגות הסביר נשללת מהם החסינות מפני התביעה הנזיקית בין

 אם נתבעו בעוולת הרשלנות ובין אם נתבעו בעוולה אחרת. ראה א׳ ברק, הפרקים
 ״נושאי תפקידים ציבוריים״ ו״מדינת ישראל״ בספר דיני הנזיקין ־ תורת הנזיקין

 הכללית(תש״ל) 389-390, 404, 411-414; א׳ רובינשטיין וד׳ פרידמן ״אחריות
 עובדי ציבור בנזיקין״ הפרקליט כא(תשכ״ה) 61; י׳ גלעד ״האחריות בנזיקין של
 רשויות ציבור ועובדי ציבור״ משפט וממשל ב(תשנ״ה) 375-378 ובעיקר הערה
 128 בע׳ 376; ד׳ מור ״פקודת הנזיקין בראי ארבעים שנות פסיקה״ הפרקליט לט
 (תש״ן) 344, 386-388. מכאן נובע גם כי לא רק שאין קיימת מגבלה מבחינת זהות
 או מהות עילת התביעה אלא שהחסינות מתבטלת לא רק במקרים בהם מדובר

 ברשלנות אלא בכל מקרה של סטייה מסטנדרט התנהגות סביר, בין ברשלנות,
 בין בפזיזות ובין בכוונה. ראה גלעד, שם, הערה 128 והאסמכתאות המובאות בה;

 נ׳ כהן ״נזקי שביתה, הרשלנות הזדונית, הנזק הכלכלי וגרס הפרת חוזה״ עימי
 משפט יד(תשמ״ט) 173. במילים אחרות - החסינות קיימת רק במקרה שהבסיס

 לעילה הנזיקית הוא אחריות חמורה או אבסולוטית ושלפי הנסיבות לא היתה
 התנהגות עובד המדינה או המדינה בלתי סבירה.

 לעניין אחריות המדינה בעוולת לשון הרע, ובהתייחס לפרשנותו של סעיף 4, כבר

 אותו ״איזון עדין״, בין הזכות
 לשם סוב לבין זכויות

 ואינטרסים מתחרים, אינו
 מחייב העלאת ״סף הכניסה״

 לעוולת לשון הרע - כפי
 שאינו מחייב, לדעתו של

 פרופ׳ פלר - ״הורדתו״ לרמה
 של אחריות אבסולוטית.
 האיזון הנכון, אשר ישקף

 נכונה את חשיבותה, ולו גם
 היחסית, של הזכות לשם

 טוב, בהחלט ישמר גם אם
 תותנה עוולת לשון הרע

 ברשלנות בלבד
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 יש לקחת בחשבון כי לא ננל

 מקרה יפתח השימוש בעוולת

 הרשלנות פתח לעקיפת

 המגבלות המצויות בחוק

 איסור לשון הרע. עוולת

 הרשלנות אינה בהכרח מתכון

 ודאי לזכייה במשפט. גם

 בעוולה זו על התובע לעבור

 כמה וכמה משוכות משפטיות

 טרם יוכיח וישכנע בקיומה

 של עילת התביעה

 הוצאת לשון הרע.

 ולהדגמת הדברים - סעיף 57 לפקודת הנדקין דורש במקרים מסוימים
ידי הנתבע עצמו״. עוולת  של תובענות בגין תרמית ״כתב חתום על־
 התרמית עצמה דורשת, בין השאר, קיומה של כוונה מצדו של המטעה
 שהמוטעה יסתמך על ההיצג הכוזב. מקובל עלינוי* כי אם נעשה ההיצג
 ברשלנות (״חפיפה חלקית״) יש לאפשר תביעה בעוולת הרשלנות גם
 ללא כתב, דהיינו כשההיצג נעשה בעל־פה. ומה במקרה בו ההיצג לא

 נעשה ברשלנות
 אלא היה מכוון?
ה ז ה כ ר ק מ  ב
 ה״חפיפה״ היא
 מלאה. מהותו של
 הסייג הדורש כתב
 הוא כמהותה של
 הגנה גרידא ואין
 הוא נכנס לגדר
ת ו ה ת מ נ י ח  ב
 ה״חפיפה״. אם לא
 תתאפשר תביעה
 ברשלנות יווצר
 מצב שבו היצג
י בעל-פה  רשלנ
ה ל י ה ע נ ק  י
 ברשלנות ואילו
 היצג מכוון בעל
 פה, שלכל הדעות
 הינו חמור יותר,
 לא יהיה בר
 תביעה״*. מצב כזה
 מנוגד לכל היגיון
 ולכן יש להתיר
 תביעה ברשלנות
. ה ז ה כ ר ק מ  ב
פי אותה דרך  על־
 מחשבה היה מקום
 להתיר התביעה
ת גם ו נ ל ש ר  ב
ל ה ש ר ק מ  ב
ב כ י ר ל ע פ  מ
מ ״ ע ד ב ו ד ש  א
 הנ״ל משיקולי
 מדיניות שלא כאן

 המקום לפרטם.

 ומכאן למקרה הפרטי בו עוסקת רשימה זו.

 עוולת הוצאת לשון הרע הינה עוולה פרטיקולארית. מיקומה מחוץ
 לפקודת הנזיקין אין לו משמעות בהקשר זה. היחס בינה לבין עוולת
 הרשלנות יכול שיהיה כדלקמן ־ 1< אם עילת התביעה בעוולת הוצאת
 לשון הרע אינה מותנית בקיומו של אשם כלשהו, כי אז תתעורר בעית
 ה״חפיפה״ רק בטווח המקרים בהם התנהגותו של המפרסם אינה סבירה,
 דהיינו, התנהגות רשלנית, התנהגות שיש בה מודעות והתנהגות מכוונת.
 התנהגות כזו תיפול הן לגדר העוולה הפרטיקולארית והן לגדר עוולת
 הרשלנות; התנהגות סבירה תקנה עילה אך ורק לפי עוולת הוצאת שם

 451 ראה עוד לעמדה דומה ־ ג׳ טדסקי ״נזקי גוף ללא שימוש בכוח ו׳הרשלנות
 הזדונית׳״ הפרקליט כג(תשכ״ז) 182,170;

 י׳ אנגלרד ״חצי יובל לפקודת הנזיקין האזרחיים - בעיות ומגמות״ משפטים ה
 (תשל״ג-תשל״ד) 564, 576-578;

 י׳ אנגלרד ״תרומת הפסיקה להתפתחויות בדיני נזיקין - דימויה העצמי ומציאות״
 עיוני משפט יא(תשמ״ו־תשמ״ז) 71,67; מור, לעיל הערה 34, גורס, לעומת זאת,

 כי בכל מקרה של ״חפיפה מלאה״, מינוח שגם ממנו הוא מסתייג, אין לאפשר
 שימוש בעוולת הרשלנות שכן ״ביטול״ עוולה פרטיקולארית בדרך זו הינה מלאכת

 המחוקק.

 461 שם, בע׳ 788.

 471 מפעלי רכג אשדוד נע״מ נ׳ ציזיק, לעיל הערה 35.

 481 י׳ גלעד ״ארבעים שנה למשפט הישראלי - סוגיות בדיני נזיקין״ משפטים
 יט(תש״ן) 647, 648-649.

 491 דברי השופט ברק בעניין גורדון, לעיל הערה 36, בע׳ 126.

 501 לדוגמא זו ראה התייחסות אצל פרופ׳ אנגלרד ״תרומת הפסיקה להתפתחות
 בדיני נזיקין״ לעיל הערה 45, בע׳ 71 - לגישתו של המחבר תותר תביעה ברשלנות

 במקרה זה, אולם תביעה ברשלנות לצורך עקיפת מגבלות האחריות השילוחית
 לא תותר. השווה דעת המיעוט של השופטת נתניהו בעניין כרמלי, לעיל הערה 43;
 מור, לעיל הערה 34, סבור כי אין, בכל מקרה, לאפשר שימוש בעוולת הרשלנות,

 לא לעניין עוולת התרמית, המובאת גם אצלו כדוגמא, וכמובן אף לא לעניין
 האחריות השילוחית או ההגנות המיוחדות שבעוולת התקיפה וכליאת שווא, בע׳

 396 ואילך. כן סבור הוא שהדין צריך להיות דומה גם ביחס שבין חוק איסור
 לשון הרע ועוולת הרשלנות, בע׳ 395.

 קיומן של ההגנות בעוולה הפרטיקולארית, שגם הן נלקחות בחשבון
 לעניין קיומה של זהות מלאה או חלקית, הוא שהופך את החפיפה
 לחלקית בלבד ולפיכך מתאים המקרה שבעניין כרמלי להלכה שנפסקה
 בעניין גורדון האמור. אולם, גם לגופו של מקרה של ״חפיפה מלאה״
 סבורה השופטת נתניהו כי יתכנו בהחלט מקרים של עקיפת עוולה
 פרטיקולארית על־ידי עוולת מסגרת שיהיו ״כשרים״ בעיני בית-המשפט.
 זאת, כאשר ההוראה ה״נעקפת״ שנויה ־ מבחינת הגיונה והתאמתה
 לגישה הכללית הרווחת כיום בדיני נדקין ־ במחלוקת. כך לגבי המגבלה
 על האחריות השילוחית בעוולת כליאת שווא, שההתעלמות ממנה,

 לגישת השופטת, חיובית ורצויה.
 לעניין דעת הרוב ־ שתי הערות. ראשית, השופט בך אינו קובע כי
 בשום מקרה אין להכשיר שימוש בעוולת מסגרת במקרה של ״חפיפה
 מלאה״, אלא ־ ״בכל מקרה, שבו ניתן מבחינה משפטית להחיל שני
 סעיפי עוולה או יותר על מעשים מסוימים, על בית־המשפט להשקיף
 על התמונה בשלמותה, לדלות את מטרת החוק ומדיניותו מסעיפיו
 הרלבנטיים וליישמן, במידת האפשר, על המקרה הקונקרטי המובא

. 4 6  לפניו״
 ושנית, - השופט בך עורך, כאמור, אבחנה בין ״חפיפה חלקית״
 בעניין גורדון ל״חפיפה מלאה״ במקרה שבפניו; עוד משתמע מדבריו
 ש״חפיפה מלאה״ לעיתים מותרת ולעיתים אסורה. מתי הינה אסורה:
- בנסיבות כמו אלו שבעניין כרמלי. מתי היא מותרת: ־ במקרה של
 גורדון. אולם הרי שם ב״חפיפה חלקית״ היה מדובר. והיכן הדוגמא

 למקרה בו מותרת ״חפיפה מלאה״?

 מעניין לציין כי לפחות בעניין אחד, בע״א 593/81 מפעלי רכב
, איפשר בית־המשפט העליון עקיפת עוולה 4 7 ד נ׳ ציזיק ז׳׳ל  אשדו
ידי שימוש בעוולת הרשלנות בלא שהתייחס כלל  פרטיקולארית על־

 לבעיה העקרונית, כנראה משיקולי מדיניות.

 לדעתי, אין לנקוט בגישה גורפת ואחידה לכל מקרי ה״חפיפה המלאה״.
 כל דוגמא פרטית של ״חפיפה מלאה״ בין עוולת מסגרת לעוולה
 פרטיקולארית תבחן לגופה, הן לעניין סיבת העדפת עוולת המסגרת
 והן לעניין ההוראה הספציפית ״הנעקפת״. השאלה אם קיימת ״חפיפה״
 תבחן אך ורק על־ פי השוואת מרכיבי עילות התביעה ללא התחשבות
 בהגנות. אלו תבואנה בחשבון רק לצורך קביעת מטרתו של המחוקק

 כפי שבאה לידי ביטוי בהסדר הכללי שבעוולה הפרטיקולארית.

 כך, יהיו מקרי ״חפיפה״ שבהם יתאפשר השימוש בעוולת הרשלנות
 ויהיו מקרי ״חפיפה״ שבהם יישלל, כעמדתו של השופט בך, ולא רק
 תוך שקילת מטרתו של המחוקק, שלעיתים הינה פיקטיבית לחלוטין,
 אלא גם תוך ישום שיקולי מדיניות שיפוטית. אכן, ישומם של אלו
 בדרך להרחבת עוולות המסגרת והפיכתן, לכאורה, של חלק מן העוולות
 הפרטיקולאריות למיותרות, מהווה תחליף לחקיקה**; אולם נראה שאין
כך כי בעשורים האחרונים תפס בית־המשפט העליון את  חולק על־
 מקומו של המחוקק בפיתוחם והרחבתם של דיני הנזיקין ־ וטוב שכך
 עשה. התקווה שהובעה בפסיקה ובספרות המשפטית להתערבות המחוקק
 נכזבה בעיקרה, וללא פיתוח באמצעות הפסיקה ספק אם ניתן היה
 להתמודד ביעילות עם נסיבות חברה, כלכלה ותפיסות ערכיות חדשות

 ומתחדשות.

 מאידך, אין להשתמש ב״הזדמנות״ זו, של דיון במקרי ״חפיפה״, כדי
 לבטל באופן גורף הוראות מפורשות הכתובות על ספר רק מפני שאינן
 ראויות תמיד בעיני בית־ המשפט, בעמדתה של השופטת נתניהו, אלא
 דרושים שיקולים כבדי משקל, שיקולים ערכיים התואמים לתיאוריה
 המקובלת שביסודם של דיני הנזיקין בפרט והשיטה המשפטית בכלל.
 על כך אעמוד בהמשך, לעניין היחס שבין עוולת הרשלנות לעוולת

 371 בע״א 211/82 ננס נ׳ פלורו, לעיל הערה 33, בע׳ 218,217, בו עילת התביעה
 היתה מבוססת על חוק איסור לשון הרע, שלל בית-המשפט העליון את הגנת

 עובד הציבור שבסעיף 7 (א) לפקודת הנזיקין בקובעו כי מדובר במעשה התרשלות.
 בית-המשפט עומד על כך שהמשיבה לא נתבעה על-ידי המערערת בגין עוולת

 הרשלנות. משתמע מדבריו כי אילו אכן הוגשה התביעה בעוולת הרשלנות, היה
 בית-המשפט מקבלה ולא היה רואה בה סתירה לקיומה של עוולה פרטיקולארית

 בחוק איסור לשון הרע עצמו. אך הדברים לא הובהרו.
 השווה לשילוב המעניין בין חוק איסור לשון הרע לבין טענת הגנה המבוססת על
 היעדר רשלנות, בת״א(י-ם) 571/94 ע.ס. נ׳ מעריב ואח׳(פסק-הדין ניתן על-ידי

 השופטת יהודית צור וטרם פורסם) תקדין-עליון מח 96 (1) 736.

 381 פ״ד לט(1) 113.

 391 סעיף 60 לפקודת הנזיקין.

 401 שם, בע׳ 126.

 411 כמו בעוולת התקיפה, סעיפים 23-25 לפקודת הנזיקין וכליאת שווא סעיפים
 26-28 לפקודת הנזיקין - בשתיהן קיימות הן הגנות מיוחדות והן מגבלה על

 האחריות השילוחית, וכמו עוולת הנגישה סעיפים 60-61 לפקודה שבה אין הגנות
 מיוחדות אך יש הגבלה על האחריות השילוחית.

 421 סעיפים 56 ו-57 לפקודת הנזיקין.

 431 ע״א 558/84, כרמלי נ׳ מ׳יי, פ״ד מא(3) 757.

 441 שם, בע׳ 788.
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 רע; 2< אם עילת התביעה בעוולת הוצאת
 לשון הרע מותנית במודעות, בגישתו של
 פרופ׳ פלר, הרי במקרה של הוצאת לשון
 הרע ברשלנות תהיה עילה רק בעוולת
 הרשלנות ואילו במקרה של התנהגות
 שיש בה מודעות או התנהגות מכוונת
 יחול חוק איסור לשון הרע. כאן ייתכנו
 מקרי ״חפיפה״ מקום שההתנהגות היתה
 מלווה במודעות או שהיתה מכוונת, שכן
 התנהגות כזו נופלת, כאמור, גם בגדרה
 של עוולת הרשלנות. 3) אם, בגישתי,
 טעונה עוולת הוצאת שם רע הוכחת
 רשלנות לפחות, כי אז במקרה בו אין
 כל רשלנות מצד המפרסם לא תהיה עילה
 לא ברשלנות ולא על־פי חוק איסור לשון
 הרע. כשיתקיים יסוד הרשלנות יעמדו
 לתובע, לכאורה, שני ערוצי תביעה
 אלטרנטיביים חופפים. לעיתים תהיה
 עדיפות לשימוש בעוולת הרשלנות ־ כך
 במקרה בו עומדת לנתבע הגנה לפי סעיף
 15 לחוק איסור לשון הרע (אף כי ייתכן
 שהגנה כזו תמצא מקומה גם במסגרת
 השיקולים הערכיים שבעוולת הרשלנות
- בשאלת קיומה של החובה או בשאלת
 הפרתה); מאידך, יהיו מקרים בהם תהיה
 עדיפות לתביעה לפי חוק איסור לשון
 הרע ־ כך במקרה בו הוצאה לשון הרע
 בתום־לב אך בנסיבות שאינן נופלות
 לגדר אחת החלופות שבסעיף 15 לחוק
 איסור לשון הרע. במקרה כזה לא תהיה
 לנתבע הגנה(רשימת ההגנות בחוק ממצה)
 ולכן מצבו של התובע, לפי החוק עדיף.
 לאחרונה התייחס בית-המשפט העליון
 לשאלה זו, בעקיפין ובאגב אורחא, בע״א
 3199/93 קראום נ׳ ידיעות אחרונות
. כאן נדונה סדרת כתבות 5 1  בע״מ ואח׳
 שעסקה בחשדות להתנהגות בלתי חוקית
ת 1ליי«ז»ו־ד ־ ו י ח ח ח ו ו 1 י5י״>«»־«ז״. ד י  מו
 בנושא. הסתבר כי לאחר פרסום הכתבות
 הוחלט כי אין מקום לנקוט צעדים עונשיים
 או משמעתיים ותיקי החקירה בנושא
 נסגרו. העיתון לא דווח לקוראיו על
 התפתחות משמעותית זו. במהלך הדיון
 העלה העיתון טענות הגנה של ״אמת
 דיברתי״ ושל ״תום-לב״. שתיהן נדחו
 על־ ידי השופט גולדברג. בין השאר נפסק
 כי ־ לעניין ״אמת דיברתי״, הרי גם אם
 הכתבות לגופן עסקו רק בתאור אמיתי,
 הרי שאי עדכונם של הקוראים לגבי
 השתלשלות החקירה וההחלטה לסגור את
 התיק, אירועים שקרו לאחר סיום
 הפרסומים, הפכה את הדברים, ולו גם
 בדיעבד, ל״לא אמת״; ולעניין תום-הלב,
 הרי שגם כאן, אי פרסום סופו של הסיפור
 יש בו כדי לשלול את הגנת תום-הלב.
 לקביעה זו הצטרף גם הנשיא (בדימוס)

 שמגר.
 מעבר לשאלות הסבוכות העולות
 מפסיקה זו (בקשה לדיון נוסף נדחתה)
 מתייחס בית- המשפט גם לשאלת עוולת
 הרשלנות וקובע, תוך דיון בטענות ההגנה,
 שאם אי פרסום סיום החקירה אינו נופל
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 כי היה מגיע לתוצאה זהה גם אילו מדובר היה ב״חפיפה מלאה״.
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 על בית-המשפט לשקול
 האם אכן משקף חוק א>סור
 לשון הרע את האיזון הנכון
 והמתאים לחברה הישראלית
 כאן ועכשיו, בעיקר בהתחשב

 בהפיכתן של שתי זכויות
 היסור, הזכות לשם טוב, אן

 גם הזכות לחופש הדיבור
 ולקבלת מידע ־ לזכויות

 חוקתיות

 מפעילי שדה התעופה בטענה כי התרסקות המטוס, שנגרמה בגין רשלנות
 המפעילים, גרמה לפגיעה בשמם המקצועי הטוב של הטייסים״. בכל
 הדוגמאות הללו הרשלנות מתמקדת במעשה עצמו, שאינו, כשלעצמו,
 פרסום לשון הרע. התוצאה של גרימת נזק לשמו הטוב של התובע היא

 תוצאתית־משנית בלבד״6.
 כאמור, המקרה הקשה הוא מקרה של ״חפיפה מלאה״. נראה כי במקרה
 כזה יהיה על בית־המשפט לקחת בחשבון את השיקולים הבאים: פתיחת
 ערוץ תביעה אלטרנטיבי בעוולת הרשלנות יאפשר לבית־המשפט
 להגמיש את ההגנות המנויות בחוק איסור לשון הרע. עוולת הרשלנות
 מאפשרת שימוש נרחב ומלא יותר בשיקולי מדיניות. לפיכך, ייתכן
 שהטיפול בנושא כולו, עדיף שייעשה במסגרת ראשונית פחות נוקשה
 ומוכתבת במדויק, באופן שניתן יהיה להתאים את ההגנות, כולן או
 חלקן, לנסיבות החיים המשתנות ולדרכי הפרסום המתחדשות והמקצינות.
 שיקול זה יכול שיפעל הן לטובת הטוענים להעמקת ההגנה על חופש
 הביטוי והן לטובת הטוענים להרחבת ההגנה על השם הטוב ־ הכל לפי

 נסיבותיו של כל מקרה ומקרה.
 עוד יש לקחת בחשבון כי לא בכל מקרה יפתח השימוש בעוולת
 הרשלנות פתח לעקיפת המגבלות המצויות בחוק איסור לשון הרע.
 עוולת הרשלנות אינה בהכרח מתכון וודאי לזכייה במשפט. גם בעוולה
 זו על התובע לעבור כמה וכמה משוכות משפטיות טרם יוכיח וישכנע
 בקיומה של עילת התביעה; וגם בה, ודווקא בה, קיימות מגבלות ערכיות

 בעלות חשיבות ניכרת״.
 יתר על כן, על בית-המשפט לשקול האם אכן משקף חוק איסור לשון
 הרע את האיזון הנכון והמתאים לחברה הישראלית כאן ועכשיו, בעיקר
 בהתחשב בהפיכתן של שתי זכויות־היסוד, הזכות לשם טוב, אך גם
 (ולעיתים קיימת נטייה לשכוח זאת) הזכות לחופש הדיבור ולקבלת
 מידע - לזכויות חוקתיות״. האם מספיקה רשימת ההגנות הסגורה שבחוק
 איסור לשון הרע או שהזכות לחופש הדיבור והזכות לקבלת מידע,
 העומדות בבסיסה של חברה דמוקרטית, תצאנה נשברות מהרחבתן
 האפשרית של ההגנות הקיימות. דוגמא אפשרית להרחבה כזו היא יצירת
 הגנה כללית של תום-לב, והרחבת הגנת ״אמת דיברתי״ על כל פרסום
 דבר אמת גם אם אין בו עניין לציבור. הכרה בקיומה של עילת תביעה
 ברשלנות לא תהווה ״מהפכה״, ולא תגרום, בהכרח, להפיכתה של
 עוולת הוצאת לשון הרע למיותרת, כפי שחוק-יסוד: כבוד־האדם וחירותו
, על חלקיה השונים, למיותרת, 6  לא הפך את העוולה של פגיעה בפרטיות3
 אפילו יוכר חוק היסוד כבעל תחולה גם על יחסים שבין פרט למשנהו.
 הכרה כזו יכול שתעשה ממקרה למקרה, מפרסום לפרסום ומהגנה להגנה.
 שהרי זו גדולתה של עוולת הרשלנות. היא יוצרת בסיס לגמישות
 מחשבתית ומעשית, ומאפשרת פיתוח, צמיחה ושינוי רצויים מחד, אך
 מאידך יש בה גם מנגנוני בלימה המבטיחים כי גם אם תהיה ״עקיפה״
 של עוולת לשון הרע, תהיה זו מבוקרת, איטית ותואמת לערכי החברה

 אותם אמורה עוולת הרשלנות לשקף. לטעמי - זהו הכיוון הרצוי.

 בגדרו של חוק איסור לשון הרע כי אז קיימת לנפגע עילה ברשלנות
 עקב מחדל זה. קביעה זו היא ניטראלית מבחינתנו ואין להקיש ממנה
 לכאן או לכאן. הכרה אגבית זו באפשרות לתבוע ברשלנות אינה פרי
 דיון מעמיק בסוגייה זו אלא היא משקפת יותר את ההתלבטות בשאלה
 מהו טווח הזמן הכלול במעשה הוצאת לשון הרע והאם מחדל מאוחר
 מהווה עילה נפרדת או יש לראות בו המשכו של מעשה הפרסום הראשון.
 גם בית-המשפט המחוזי בירושלים התייחס לאחרונה לבעיה בה עסקינן.
 בת״א (י-ם< 571/94״ נדונה תביעה שהוגשה בעילה של רשלנות
 ובעילה על-פי חוק איסור לשון הרע כנגד ״מעריב״ וכנגד ״דחף״
 מפעלי ארגון פרסום והפצה בע״מ. האחרונה קיבלה, לצורך פרסום
 ב״מעריב״ מודעה בדבר מתן שירותי ליווי ־ בה צוינו שמה, כתובתה
 ומספרי הטלפון של התובעת ששמה נאסר לפרסום. המודעה נמסרה
 במשרדי דחף על־ידי נתבעת נוספת כמעשה נקמה בתובעת. ״מעריב״
 הודתה באחריותה לפי חוק איסור לשון הרע אך כפרה בחבותה לפי
 עוולת הרשלנות ואילו ״דחף״ כפרה באחריותה בגין שתי עילות התביעה.
 בפסק־דינה מנתחת השופטת י׳ צור את שתי העוולות הנדונות
 ומגיעה, בין השאר, למסקנה כי ״מעריב״ ו״דחף אחראיות גם בעוולת
 הרשלנות, אך אין היא עוסקת כלל ביחס בין שתי העוולות ומפסק-דינה
 ניתן להסיק רק כי לעמדתה אין כל מניעה לתבוע על־פי עוולת.

 רשלנות באופן אלטרנטיבי וחופף לעוולה שבחוק איסור לשון הרע.
 על פסק-דין זה הוגש ערעור לבית-המשפט העליון.

 אסמכתא חלקית מבחינה משפטית ומלאה מבחינה עובדתית, לשאלה
 בה אנו עוסקים מצויה בפסק־דין שניתן בבית הלורדים באנגליה לפני
.53Spring v. Guardian Assurance Pic. and others כשנה בעניין 
 הנסיבות היו כדלקמן ־ עובד בחברת ביטוח פוטר מעבודתו. על-פי
 ההסדרים הפנימיים בענף הביטוח היה עליו להציג בפני כל מעביד חדש
 בתחום הביטוח הערכה בכתב ממעבידו הקודם. ההערכה אותה העביר
 המעביד הקודם לידי העובד, לצורך הצגתה בפני כל מעביד פוטנציאלי,
 יחסה לעובד תכונות אופי שליליות וחיסלה, למעשה, את סיכוייו למצוא
 עבודה בענף. העובד הגיש תביעה כנגד מעבידו הקודם בעילה חוזית
 ובעילה נזיקית בגין פגיעה בשמו הטוב. בהקשר החוזי טען לקיומו של
 תנאי מכללא בחוזה העסקתו אף כי זה כבר בא אל קיצו; ואילו לעניין
 האחריות הנזיקית הושתתה התביעה על עוולת הרשלנות ־ שכן התובע
 לא יכול היה לעמוד בתנאי הוכחת העוולה של שקר מפגיע״ ואילו
 כנגד תביעה בעוולה של הוצאת שם רע היתה לנתבעת טענת הגנה

 חזקה.
 בית הלורדים ביטל את פסק־דינו של בית־המשפט לערעורים וקיבל
 את תביעתו של העובד הן בעילה החוזית והן בעילה הנזיקית. לענייננו
 נפסק כי ניתן להשתית תביעה על עוולת הרשלנות גם אם יהווה הדבר
 עקיפה של העוולות הפרטיקולאריות האמורות. ארבעה נימוקים שימשו
 בסיס לקביעה זו. ראשית, האינטרסים המוגנים על־ידי עוולת הרשלנות
 שונים מאלו המוגנים על-ידי העוולות הפרטיקולאריות. האחרונות
 מגינות על זכותו של אדם לשם טוב בעיקר במובנו החברתי ואילו
 עוולת הרשלנות מגינה על אינטרס כלכלי בשם הטוב״; נימוק זה אינו
 ישים במשפט הישראלי לפחות בכל הנוגע לעוולה שבחוק אסור לשון
 הרע. שנית, ההגנה אותה מספקות שתי העוולות הפרטיקולאריות אין
 בה די; שלישית, אין קיימים שיקולי מדיניות שיש בהם כדי לשלול
 הכרה בקיומה של חובת זהירות בעוולת הרשלנות; ורביעית, חופש
 הביטוי, המוגן באנגליה גם באמצעות סעיף 10 לאמנה האירופית להגנה
 על זכויות האדם וחירויות היסוד, מהיותו גם הוא ממילא זכות יחסית
 (כנובע מההגנות הקבועות בחוק לשון הרע האנגלי עצמו) לא ייפגע
 כתוצאה מהכרה בקיומה של עילת תביעה ברשלנות ואין בו כדי לתת
 לגיטימציה לפגיעה רשלנית בסיכויי העסקתו של העובד במקרה הנדון6*.
 מהו, אם כן, המצב הרצוי בשאלה זו? כאמור, רצויה גישה היורדת
 למהותה הבסיסית של העוולה הפרטיקולארית, להיגיון הפנימי שכתוצאת
 ההכרעה בכל מקרה ומקרה ולשיקול, מדיניות משפטית, הן אלו המיוחדים

 לדיני הנזיקין והן אלו שמחוץ להם.
 במקרה של ״חפיפה חלקית״ בלבד, בעיקר בנסיבות בהן אין מתקיים
 יסוד הפרסום, הפתרון קל ואפשרות התביעה בעוולת הרשלנות ברורה.
 לדוגמא, מקרה בו תיקן הנתבע ברשלנות את מכשירי הטיפול החשמליים
 של התובע, רופא שיניים, וכתוצאה מכך נגרם מותו של אחד המטופלים״;
 או מקרה בו רשלנות יצרן של תרופה מסוימת גרמה למות פציינט של
 רופא שהשתמש באותה תרופה**. בשני המקרים נגרם נזק לשמו הטוב
 של התובע - הרופא. בשניהם הוכרה התביעה בעוולת הרשלנות ובשניהם
 לא ניתן היה ממילא לתבוע בעוולת הוצאת לשון הרע מהעדרו של
 מעשה פרסום, על־אף הגדרתו הרחבה. כך גם במקרה בו תבעו שני
 טייסים, שמטוסם התרסק עקב הצטברות קרח על מסלול ההמראה, את

 וחירותו. לדעה שונה ראה ת״א(י-ם) 405/95 כלל(ישראל) גע״מ נ׳ רשות השידור.
 ניתן ביום 16.1.95 וטרם פורסם. כאן מביע השופט ד״ר א״צ בן-זמרה דעתו כי
 חוק-יסוד: כבוד-האדם וחירותו אץ בו משום הגנה לזכות לחופש הביטוי אלא

 רק לזכות לשם טוב. לכן לאחרונה עדיפות נורמטיבית. (ע׳ 12-14 לפסק-הדין).בקשת
 רשות השידור על החלטה זו נדחתה על-ידי בית-המשפט העליון. עוד קודם להחלטה
 זו נפסק באותה רוח בת״א(ת״א) 1202/94 חכמוב נ׳ פעלים בע״מ(טרם פורסם).

-פסק-דין זה בוטל בבית-המשפט העליון ללא התיחסות לנושא הנדון בו. אולם
 השווה - א׳ ברק ״כבוד-האדם כזכות חוקתית״ לעיל הערה 22. כאן ברורה עמדתו
 של השופט ברק לפיה העניק החוק האמור גם לזכות לחופש הביטוי מעמד חוקתי

 בגדר הערך של כבוד-האדם וחירותו. השווה - עמדתו של השופט ד״ר ג׳ קלינג
 בת״א(ת״א) 2382/90 דרעי נ׳ גילת פ״מ תשנ״ג(2) 28 והמ׳ 295/93 [ת״א(ת״א)
 2382/90] דרעי נ׳ גילת, פ״מ תשנ״ג(3) 77 המסתמך גם על ע״א 214/89 אבנרי

 ואח׳ נ׳ שפירא, פ״ד מג(3) 840.
 631 חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981.

K. Silbough "Sticks and Stones Can Break my name: Non Defamatory 
U. of Ch. L.Rev59 " Negligent Injury to R e p u t a t i o n . ( . 8 6 5 ) 1992 

 611 כך, למשל, בעניין Spring הנ״ל הסתמכו הנתבעים על פסיקה מניו-זילנד
 שם נדחתה האפשרות לשימוש בעוולת הרשלנות במקרה של הוצאת לשון הרע.

 בית הלורדים, שהפגין, כאמור, גישה שונה, מוכן היה להכיר, עם זאת, בכך
 שהפסיקה הניו-זילנדית לגופה היתה נכונה שכן במקרים שנדונו שם אכן לא

 התקיימו יסודותיה של עוולת הרשלנות, ובעיקר הדרישה לקרבה בין בעל החובה
 לבין הנפגע. דוגמאות אלו ממחישות עד כמה ישום עוולת הרשלנות פתוח לשיקולים
 ערכיים התלויים בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה ואינו חד-משמעי כמו בתביעה

 בעוולת איסור לשון הרע.

 621 על אף העובדה שההצעה להעלותן מפורשות על הכתב נפלה לאחרונה,
 משיקולים שאינם מענייננו כאן - עדיין יש לראותן ככלולות בחוק-יסוד: כבוד-האדם


