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בן-פורתמריסהשופטתהשתתפהשבכתיבתסהקנונייסהדיןמפסקיאחד

לישראלהחשמלחברת Iבבע!!מ!!הארץ!!עתוןהוצאת 723/74ע"אהוא

!!הארץ!!עתוןהוצאת Iבבע!!מלישראלהחשמלחברת 9/77ד"נ , Iבע!!מ

הוטחהובהייהארץ",בעיתוןפורסמהאשרכתבהעמדההפרקעל . 2בע!!מ

זאתבעקבותפלד.יעקבמרהחשמל,חברתמנכ"לכלפיקשהביקורת

בגלגולהדיבה.הוצאתעלייהארץ"עיתוןאתפלדומרהחשמלחברתתבעו

דין(פסקבן-פורתהשופטתשלדינהפסקנותר , Jזופרשהשלהראשון

ביתכאבישב 4הנוסףבדיוןמיעוט.בדעתבהרחבה)בותעסוקזושרשימה

שמגר ,כהןייעציוני,השופטיסואתולנדוידאז)(כתוארוהנשיאמ"מדין

השופטתשלבדעתהצידדומנומקארוךדיןבפסקלנדויהשופטובן-פורת.

במיעוט.נשארשמגרהשופטבן-פורת.

ההיבטמןהיבטיס.מכמהחשובהחשמלחברתנגדהארץדיןפסק

לשוןאיסורלחוקמעמידשהואהפרשנותבשלחשובהואהדוקטרינרי

להגנתובמיוחדהרע"),לשוןאיסורייחוק(להלן:-1965ה"התשכהרע,

המתאימותהטכניקותעלהשלכהלוישעודלעיתונות.הניתנתהלבתוס

כוונתו?אחרלתורהאסהחוק?בנוסחלהתמקדהאסחוק:שללפרשנות

זרהבפסיקהלהיוועץהאסהחוק?תכליתבדברשאלותלשאולהאס

בישראל?הרעלשוןאיסורלדיניהמקורשימשהאשרהאנגליתזוכגון

היבטארצות-הברית?שלזולמשלאחרת,משפטבשיטתלהיוועץהאס

מןהנובעותעקרוניותבשאלותבטבורוקשורהדיןפסקחביב,אחרון

חופשלעקרוןהמחויבתדמוקרטיתבמדינההמדינה.שלהחוקתיהמערך

שלהשמירהככלבהעיתונותאתורואהביקורתמעריכהאשרהביטוי,

ומנג,דהעתונאי?זכותעלההגנההיקףלהיותצריךמה-השלטון

בהגהיחזיקוכפייסונקייישריסשאנשיסהשואפתמתוקנתבמדינה

שהסשעההטובשמסעלההגנההיקףלהיותצריךמה-השלטון

ביתצריךהאסחשובה:אחרונהושאלהציבורית?לביקורתחשופיס

המשטרלאיכותהנוגעיסנורמטיבייסבענייניסלעסוקהעליוןהמשפט

בדייצטמצמושהשופטיסעדיףשמאאוולטיבובמדינההנוהגהחוקתי

המשפט?כללישלאמות

השופטתשלבלשכתהמתמחהלהיותהזכותליהייתה 1969בשנת

שמההלךאזכברבירושליס.המחוזיהמשפטבביתשופטתאז ,בן-פורת

בפקולטהבמדינה.ביותרהטוביסוהשופטיסהשופטותמביןכאחתלפניה

ומחדדתמעולה ,תובעניתכמרצהידועההייתהבירושליסלמשפטיס

בן-פורתהשופטתלכבודלבמקרבתודתיבוסטון.באונירבסיטתלמשפטיםפרופסור

עזרתו.עללוביןלאביגםתודהמועילות.הערותוהעירההכתובעלשערבהעל

לחוגהצטרפתיומאזההיא,ההתמחותבשנתרבותהשכלתימחשבה.

 ,האמריקניבמיוחדחוקתי,במשפטלעיסוקהתגלגלתילימיסחסידיה.

שלבשאלותגסוממילאהביטויחופששלבשאלותמיוחדענייןופיתחתי

שתעניקבן-פורתמהשופטתביקשתיהרע.לשוןואיסורהעיתונותחופש

חמתנגדהארץהדיןפסקבענייןמחשבתהקוויאתתפרושובוריאיוןלי

הקוראיס.לפניכס,הסוהריהחשמל

השופטתשלדינהפסקושלהעובדותמסכתשלקצרהבהצגהאפתח

מפיה.דבריסואביאהריאיוןלתוכןאעבורמכןלאחרבן-פורת.

-החשמלחברתב'הארץדן, Pפסב.
והכרעהעובדות

הךיןפסקעובךות • 1

יעקבמרהחברה,מנכ"לעבורהחשמלחברתרכשה 1966ספטמברבחודש

מכוניתהחליפההמכונית . 1966מודלאימפלהשמולטמדגסמכוניתפל,ד

בע"מגולדמגליאוסוכנותאז.עדהמנכ"לאתששימשה 1963משנת

לירות. 500שלהנחהלההעניקהואףלחברההחדשההמכוניתאתמכרה

לירות. 33,500תמורתהמנכ"ללשימושעברההחדשההמכונית

קשהביקורתיינמתחהבהכתבהייהארץ"עיתוןפרסס-26.10.1966ב

המיתוןמצבשלבעיצומוהציבורבכספיזומהודרתמכוניתרכישתעל

פרסס ,) 8.11.1966 (מכןלאחרשבועותשלושהכמעטבארץ".אזששרר

ייהרכישהאתהצדיקובהו"מעריב",ייהארץ"בעיתוניסהודעההמנכ"ל

שהחליטהודיעגסאךהקודמת",המכוניתשלמצבהנוכחמשקיתמבחינה

אפילוזוותהאלתרעומתעילהלהסירכדיורקייאךהמכוניתאתלמכור

אףגולדברג.לסוכנותהמכוניתחזרה-29.11.1966ב . sמוצדקת"בלתי

הסכימההמכונית,אתתקנהאסלירותאלפיכמהשלהנחהלהשהוצעה

הוראהקיבלהואףשיבואלקונההמכוניתאתולמכורלנסותרקהסוכנות

-14.3.1967במחיר.עלשיסוכסלפניהחשמלחברתשלהסכמהלשרייין

ולאגולדברג,לסוכנותעברהשהמכוניתמהיוסוחציחודשיס(שלושה

כתבההארץעיתוןפרססבכתבה)שנכתבכפיוחצי,חודשיסארבעה

בדיבורסבלתי-רצינייסכ"שקרניס,ומנכ"לההחשמלחברתאתשהוקיעה

 oומאחזי-עינייס".

הארץ).אייע(להלן, ) 1977 ( 281 ) 2לא(דייפ

 203צוטטהאזרחיהערעוראור,ייהפדפיעלהארץ).נייד '(להלן ) 1978 ( 337 ) 3לב(דייפ

 .פעמים 127צוטטהנוסףהדיוןואילו ,בפסיקהפעמים

 . 1שייהלעיל ,הארץאייע

 . 2שייהלעיל ,הארץנייד 4
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בכתבה:נאמרוכך

אצל ,למכירהלהלכההמכוניתנמצאתחדשיםמארבעהיותרכבריי

מעוניינתהחשמלחברתאיןלמעשהאך ,בתל-אביבגולדברגסוכנות

הציבורישכחכאשר ,מהזמןבעודכימקווההיא ,מהמכוניתלהיפטר

תהיהכמכי ,הפורשל"המנכאתלשרתהמכוניתתשוב ,הפרשהאת

 , 1967מודלשנתלסיוםקרבהועתה 1966מודלמשנת- 'משומשת'

בתנאיאך ,המכוניתאתלמכורהוראהקיבלהגולדברגסוכנות

הצליחורביםמאמציםאחרי ,למכירהמראשאישורמהחמהשתקבל

התחבורהאגףפקיד ,לירותאלף 25-24שהציע ,קונהלמצואהפקידים

אלף-28בקונהישיגואםגםכיהודיעהואלאשר,סירבהחשמלבחברת

למכירה,אישורואתלקבליצטרכויימצא)לאלעולם(וכזהלירות

מעונינתהחשמלחברתאיןכיגולדברגסוכנותפקידיהסיקווכך

כיהציבור,זעםיעבורעד ,זמןלהרוויחמבוקשהוכל ,המכוניתאתלמכור

משנהמה ,המכוניתאתלמכור ,ציבוריתהיגיינהשלמטעמיםהחליטואם

הנכונההתמורהאתתקבלשהמכוניתהואלהשגיחשישמהכל ?המחיר

 ,המשומשותהמכוניותבשוק

אתלמכורהחשמלחברתלהנהלתלהורותתוחיהפמשרדהנהלתעל

 , 6 "התחכמויותללאהמכונית

שיכנעהחשמלחברתל"ומנכ ,הכתבהפרסוםמאזשבועותכמהעברו

וכך ,לירות 28,000שלבסכוםהמכוניתאתלרכושחדרהניירמפעליאת

 , 7היה

יאירהכתבואת "הארץייעיתוןאתתבעול"והמנכהחשמלחברת

 50,000שלבסכוםפיצוייםוביקשוהרעלשוןנגדםשהוציאועלקוטלר

 ,התיקאתששמע ,המחוזיהמשפטביתשופט ,חרישיוסףאחד,לכללירות

ל"למנכלירות 10,000לשלםאותםוחייבאחראיםהנתבעיםאתמצא

 , s "הארץייעיתוןערערזוהכרעהעל ,החשמללחמתאחתולירה

קבעה ,ברנזוןוהשופטשמגרהשופטשלדעתםנגד ,מיעוטבדעת

ארבעתתקף,המחוזיהמשפטביתשלדינופסקכיבן-פורתהשופטת

ימויק ,בן-פורתהשופטתשלדעתהאתקיבלוהנוסףבדיוןהרובשופטי

 30,000שלסכוםהנתבעיםעלוהטילוהמחוזיהמשפטביתמסקנותאת

 , 9ביחדהנוסףובדיוןבערעורמשפטהוצאותלירות

בן-פורתהשופטתשלדעתה . 2

דיברתיאמתהגנתהגנות:שתילנתבעיםעמדוהרעלשוןאיסורחוקפיעל

לחוק, ) 4 ( 15סעיףפיעללבבתוםדעההבעתשלוההגנה 14סעיףפיעל

 :וציינהההגנותשתיביןהבחינהבן-פורתהשופטת

הרע]לשוןסוריא[חוקל"הנהחוקבהוראותמפורשתדרישהבאיןיי

כלאתלפרסםחובהאיןכאןשגםבדמ)לפסוק(בלילהניחאנימוכנה

עםיחד ,ברם ,הביעאותההדעהלגיבושהמפרסםאתשהובילוהעובדות

אמת'ההגנהביןהרבההבדלביסודהמונחהרעיוןאתלזכורתמידישזאת

הרחבהליריעההצידוק ] .. ,[ 'בתום-לבדעההבעת'שלההגנהלבין 'דיברתי

 ] .. ,[הקוראיםלציבורהניתנתהנאותהבאפשרותנעוץהשניהההגנהשל

לדעהמובילאכןהעובדותבפירוטבכתבהשמופיעמהאםבעצמולשפוט

עובדות,אותןיסודעלהמובעת

זו:בטענהלהתגונןשמבקשמיעלהמוטלתהכפולההחובהמכאן

 ,ושנית ;דעתומושתתתעליהןהעיקריותהעובדותאתלפחותלגולל ,ראשית

הטובבשמוהפוגעשהחלקרגילקוראיםלקהלמספקתבמידהלהבהיר

הואהכתובשלהכלליהרושםאםלפיכ,ך ,גרידאדעההבעתהואפלונישל

חיצוניותעובדותעל-סמךדעההבעתשזואועובדהקובעהפוגעשהחלק

דעההבעת'שלההגנהלמפרסםתעמודלאאזכי ,המפרסםשבידיעת

 , l ס"'דיברתיאמת'שלרקאלא ,'בתום-לב

לנתבעיםעמדהלאכןועללהלן)(ראועובדתיותטעויותנפלובכתבה

אםהייתההדיוןהתרכזשסביבההחשובההשאלה ,דיברתיאמתהגנת

דעותנחלקוכאן ,לבבתוםדעההבעתהגנתלנתבעיםעומדתאמנם

עובדתיתתשתיתהייתהלאשבכתבהסברהבן-פורתהשופטת ,השופטים

וןיבד ,אחרתחשבוהרובשופטי ,החוקפיעלהגנהתאפשראשרמינימלית

שתמךלנדויהשופטלדעתהצטרףוהרוב ,פיהעלהקערההתהפכההנוסף

בן-פורת,השופטתשלבעמדתה

עובדתיבסיסכלבכתבהלמצואניתןשלאסברהבן-פורתהשופטת

לאחר ,הכתבהעללבבתוםדעההבעתשלההגנההחלתאתיצדיקאשר

בן-פורתהשופטתגהיהצ ,אחתכמקשהבכתבהייעשההעיוןכישקבעה

 :הבאיםהנתוניםאת

ולאכעובדההוצגההציבורעיניאתלאחזהחשמלחברתכוונת , 1

 , llדעהכהבעת

משקלםהמצטמבכוחם"ש ,אי-דיוקיםהיוהכתבהבעובדות , 2

שלבתום-לבוספקלכאורהלעוררכדיאפילוישובחלקםמבוטלאינו

l "הכתב Z , 

נכללולאואשרלוידועותשהיונוספותעובדותעלנסמךלאהכתב , 3

כלאנדחוהכתבהבתוכןתומךהפרשהנסיבותשמכלולטענותיו , 13בכתבה

 , 14אמינות

וזאת ,לבבתוםנכתבהשהכתבההסכימהאכןבן-פורתהשופטת

[חברתהמשיבהאלהכתבה][שלפרסומהטרםפנהיישהכתבמכיוון

מוכנהואינהאותומחרימהשזונענהאך ,תגובתהאתלקבלכדיהחשמל]

לאכייעןוזאת "סגילאבתום-לבייכי ,ציינההשופטת ,ואולם , 15 "להגיב

 , 16לכתבהסבירהעובדתיתתשתיתהתקיימה

-פורתבןהשופטעםרואווןג.
הנוסףהדווןשהסתווםאחרושנהשלושום

הדיו Pפסלכתיבתע Pהרעלספרי

ישבההרכבבראש , 1977בשנת-פמוארינוארבחודשיםהתיקאתשמענו

שופטתהייתייןיעדאני ,-28,2,1977בלפרושעמדוהוא ,מנזוןצביהשופט

עדהדיןפסקכתיבתאתשנסייםהכרחיהיה , 17דרכיבראשית ,בפועל

בדרךהכתיבה,הליכיאתלזרזאותנו "לחצו"אלהנסיבותפרישתו,למועד

בעצמוהדיןפסקכתיבתחלופות:משתיבאחתבוחרההרכבראשכלל

פסקכתיבתשלהמטלההטלתאוההרכבחבריבפנימכןלאחרוהצגתו

פסקשלטיוטהכתיבתלאחרכזהבמקרהההרכב,מחמימיעלהדין

להסכיםההזדמנותלהםונתונהההרכבשופטילשארמועברתהיאהדין,
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אוליברנזון,השופטהחשמלחברתנ'הארץשלבמקרהעליה,לחלוקאו

נכתובשמגרהשופטוגםאנישגםביקש ,התיקאתלטייםהחיפזוןבשל

דיןפטקישניעםהטיוםלקושהגענוהייתההדבריםתוצאתדין,פטקי

 ,מהרלהחליטצריכיםהיינוכילחוצההייתיהכתיבהבמהלך ,טותרים

ימיםבשלושהכתבתיהדיןפטקכלשאתליזכורימים,כמהתוךממש

שלהדיןפטקאת ,מודפטים]עמודיםשישה-עשרשלדיןבפטק[מדובר

אזעד ,ישלהדיןפטקכתיבתבאמצעהייתיכאשרראיתישמגרהשופט

 ,הדבריםעיקריאתכתבתיכבר

נשענת?מקורותאילועל

עובדותאתבדקתיולאורםאחדבקווהחוקהישרהשכלאתהעמדתי

 ,התבטטתיועליהישנהואףחדשהאנגליתפטיקהבדקתיזאתעם ,המקרה

המקומית,הפטיקהאתהיטבלחרושפנאיליהיהלא

אנגליה?למה

האנגליתהגישה ,עבדנווכך ,לחשובאותנוחינכוכךאנגליה,ברכיעלגדלנו

בפרטיותרומתחשביםיותרמאופקיםבאנגליההחוק,לשוןאתתואמת

 ,המשרהובנושא

בפסיקתך?האמריקניתהפסיקהשלמקומהמה

אפריקהדרום ,צרפת ,גרמניה-משווהמשפטשלמקורכללשקולמוכנהאני

כאןשדרושההמטרהלאורלבבתשומתיישקלרעיוןכל ,ארצות-הבריתאו

חשוב,מקורהיאארצות-הבריתוגםמקורמכלקוניםאנחנובישראל,

האמריקניהדיןפסקרוחאתלישראללהכניסביקששמגרהשופט

דרךסללאשר 18New York Times Co. v. Sullivanבעניין

האנגלי,המשפטשלמזושונה

אנימכ,ךיתרהאז,מקובלהיהכךהאנגלי,למשפטלפנותרגילההייתיאני

פטיקהלדעתי ,דיניבפטקהתבטטתישעליההאנגליתהגישהעםמטכימה

תואמתשהיאבתנאיוזאת ,שנהמאהבתהיאאםגםכזונשארתטובה

פוטקתהייתילו ,העתיםעםהמשתניםהערכיםואתימינוהשקפותאת

 ,אמריקהלאאנחנו ,זאתעםהאמריקנית,לגישהגםמתייחטתהייתיהיום

הזכותהאמריקניתבחוקה ,האמריקניתהגישהאתלקבלחייביםלאואנו

מצבאצלנו ,) First Amendment (גורפתהגנהמקבלתהביטוילחופש

משלנו,ופטיקהחוקלנויששונה,הדברים

שהחוקטבורההייתיאזגם ,שמגרהשופטשלכדעתוהייתהדעתיאילו

 , Sullivanבפרשתביטוישקיבלההגישהאתלאמץמאפשראינויהישראל
מטילה Sullivanפרשת :שםשננקטהמזוהפוכההישראליהחוקגישת

 ,אליומתייחטשהפרטוםמיעל " Actual Malice "שלהראיהחובתאת

המפרטם,עלהראיההבאתחובתאתמטילהרעלשוןאיטורחוקואילו

להתגונןהמפרטםיוכל ,הרעלשוןכוללתהכתבהאם ,הישראליהחוקלפי

בפירושההגנותאתלפרשאמנםאפשר ,בחוקהכתובותההגנותבאמצעות

החוקמלשוןכליללהתעלםאי-אפשראך ,המפרטםעםמקלאומיטיב

 ,האמריקניתהגישהאתהטותרת ,הישראלי

החוקתיהמצבאתאזראיתאיךהשבעימ,שנותבאמצעהיהזה

בישראל?החוקתיהמצבלעומתהאמריקני

שמועלהגנוכברשבההאזרחזכויותבענייןחוק-יטודהצעתלנוהייתה

במשפטהמצב ,הזההערךשלחשיבותועלחשבנואזכמ ,האדםשלהטוב

חופשעלהמגןטעיףאיןאצלנוכי ,שבארצות-המיתמזההפוךהישראלי

שמועלהמגןטעיףאיןהאמריקניתבחוקה ,זאתלעומת ,כזכות-עלהביטוי

 ,האדםשלהטוב

הביטוי?לחופשהזכותעמומה

הביטויחופשייהדין:בפטקגםזאתכתבתיחשובה,הביטוילחופשהזכות

כלשלהיטודמעקרונותאחדאתמהווהציבורייםנושאיםטביבוהוויכוח

פוגעממילאהביטויחופששלבלתי-מוצדקצמצוםכלמתקדמת,חמה

חשובהעיתונותחופש , 19 "משמרמכלעליולשמורשישזהמקודשבעקרון

עיגוןלהםאיןאםאפילו ,דמוקרטיתבחמהחשובהתופעההיאוביקורת

חופששלחשיבותואתהדגשתייותרמאוחריםדיןבפטקיגםחרות,בחוק

 ,הביטוי

אדמביןהפדרליהעליוןהמשפטביתהבחין Sullivanבפרשת

להחילישציבורעובדישעלסברהואציבור.עובדלביןהשורהמן

החובהבשלזאת,פרטי.אדמעלהמוחליממאלהאחרימכללימ

יעשושלאלהבטיחוהצורךהציבוראתלשרתעליהמהמוטלת

שלהמ,כבתוךהציבורבכספיויעשובמשרתמלרעהשימוש

המופנית "הרעלשון" ,משרהנושאלביןפרטיאדםביןמבחינהאניגם

כאשר ,זאתלעומתמוגנת,אינהכלל ,ציבוריענייןלנושאואין ,פרטילאדם

 ,התקשורתשלהפקוחהלעינהזקוקיםאנחנו ,ציבורימשרהבנושאמדומ

דעה,הבעתעלהמגןהרעלשוןאיטורלחוק ) 4 ( 15טעיףנחקקזהלצורך

לעובדותהיאהכוונה ,נכונותלעובדותמוגבלתדעההבעתעלההגנהאבל

שכברכפיממש,שלפגיעהבושאיןלוואילפרטבכפוףביטודןנכונות

יוכליטודןשעלכך ,הכתבהבתוךלהופיעחייבותאלהעובדות ,הדגשתי

בטיטעללבבתוםדעההבעתהכותב,מטקנותאתלהביןטבירקורא

 o ,להגנהתזכהלאנכונותלאעובדות

 ,-316 315יבעמ , 1ה"שלעיל ,הארץע"אראוהזיןפסקלעובזות

 , 289יבעמשס,

 , 287-286יבעמשס,

 , 369יבעמ , 2ה"שלעיל ,הארץנ"ז

 , 321בעמי , 1היישלעילהארץ,עייא 10

 , 323-322בעמישס, 11

 , 329-325יבעמשס, 12

 , 331-329יבעמשס, 13

עובזותעללהסתמךניתןשלאסבורהשהיאכיווןזה,מטיעוןמסתייגתהשופטתהיוס 14

ה"מכלול",עללהסתכלמיותרולכן ,בכתבהנכללושלא

 , 331בעמי , 1ה"לעילהארץ,ע"א 15

 , 332יבעמשס, 16

אחזפהאושרהואזחוזשיס,ארבעהמשךבפועלשופטתהייתהבן-פורתהשופטתהערה: 17

קבוע,כמינוי

18 ) 1964 ( 254 , 376 U,S , 
 , 318יבעמ , 1היישלעיל ,הארץע"א 19
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הביטוי?לחופשמתקשרזהאיך

שלפגיעהבושאיןאי-דיוקישאםגמישה,היאנכונותעובדותשלהדרישה

ואתומוגןשהמפרסםהואהכללהרימינימלית,היאהפגיעהאםאוממש

מאוזן,באופןדיו,מוגןהביטויחופששלהעיקרוןכלומרהביטוי,חופש

חברתנ'הארץבענייןהעובדותבענייןלהרחיביכולהאתאולי

החשמל?

שמנכ"ללביקורתמסכימהאמנםאני ,הדיןבפסקבפרוטרוטבעניןדנתי

מותרותאביזריעםמפוארת,כךכלמכוניתלקנותהיהצריךלאהחרבה

וכאשרהמיתוןשלבעיצומוהישראלי,בציבוראזמקובליםהיושלא

המנכ"להדיון,נושאהיהלאזהאבלטוב,היהלאהכלכליהמצב

הקפידואףעיתוניםבשניהודעותפרסםהמכונית,אתשימכורהודיע

להחזיקשתכנןמחושבאדםהיההואאםמדי,גדולבהפסדלמוכרהלא

שמלכתחילהלהניחסביראזכיתימכר,שהיאההודעהלמרותבמכונית

אתלמכורההחלטהעלמודיעהיהולאהציבורמתגובתמתעלםהיה

רצהשהואברור ,המכוניתאתלהחזיקחשקלמנכ"לשהיהמובןהמכונית,

שהתעוררהלאחרהחברהשלהטובלשמהחששהואאבלחדשה,מכונית

למסקנהלהובילהיהשיכולעובדתיבסיסשוםאיןהציבורית,התרעומת

היואםנמכרה,שהמכוניתעובדההמכונית,אתלהחזיקתכננושהמנהלים

אתמשמיציםהיולירות)-24,000(למופרזתבמידההמחיראתמורידים

לירות 5,500שלהפסדציבור,כספימבזבזיםשהם ,ובצדק ,החרבהמנהלי

לביקורתמובילהיהלירות 9,500שלהפסדסביר,לינראההאלהבנסיבות

ציבור,כספיבזבוזעל

בפרשתהדיןפסקאתשכתבבדנזלשופטתשובתךמה

Sullivan ? 

מצויןפעולהמרחבלתקשורתנותןהרעלשוןאיסורשחוקהיאתשובתי

 ,דיינו-לבבתוםפעלוהכתבביסודןנכונותהעובדותאםחשש,כלללא

שההפךיותרמאוחריתברראםאפילו ,זאתמשמיצה,המסקנהאפילו

גישתואבלרבנן,השופטשלהגדוליםמחסידיואמנםאניהנכון,הוא

מעובדדרישהבישראל,לפחותרצויה,ובלתימוגזמתלינראיתזהבעניין

בממלאילפגיעהפתחפותחתבזדוןפעלשהכתבלהוכיחמושמץציבור

פועליםהציבורנאמניכללא ,אכן ,בכפםעווללאעלציבורייםתפקידים

צדקורודפילבתמיבהכרחאינםכתביםגםאבלובסבירות,ביושרתמיד

עלמטילהישראלישהחוקלשכוחאיןלרייטינג),משאיפה(להבדילחברתי

החוקדרישותבעיניישבחוק,ההגנותבאחתלהתגונןהעולאתהמפרסם

הגיוניות,הישראלי

שכתבכפידינופסקאתכתבשמגרשהשופטוהיאהשערהלייש

אחריישראל,שלהדמוקרטיזציהתהליךאתלהתניערצהכי

חלקהאתמילאהלאשהעיתונותהרגשההייתהכפוריוםמלחמת

עלערערהולאמספיקביקרהלאהשלטון,שלהשמירהככלב

פסקשנכתבבזמןוהצבא,הממשלהידיעלשהוצגכפיהמצב

הערכהבארצות-הבריתהייתההחשמלחברתנ'הארץבענייןהדין

אתלחזקעזרהעליוןהמשפטוביתשמירה,ככלבלעיתונותרבה

מסמכיבענייןהדיןבפסקלמשלומרסן,מבקרכגורםהעיתונות

אחרי , 21ווטרגייטובתקופת Sullivanבפרשתכןולפני , 20הפנטגון

הביקורתעלהתלוננהאגרנטועדתכאשרכיפור,יוםמלחמת

עלהגןהואהמשפטי,היועץבתפקידכיהןשמגרכלפיה,השוצפת

אתשיפעילאגרנטועדתחברילבקשתלהיענותוסירבהעיתונות

נגדתרעומתפיתחלנדוישהשופטייתכן , 22המלעיזיםנגדהחוק

הנוסף,בדיוןמשתקפתאשרהעיתונות

ביטוי,חופשרוציםכולנוונוטרים,נוקמיםשאנחנומאמינהאינני ,ראשית

לא ,הנוסףבדיוןהביטויחופששלחשיבותואתהדגישלאלנדויאילו

ויסודיתחוקתיתזכותשהנהטוב,לשםזכותישאבלאליו,מצטרפתהייתי

שלהטובהשםועלהמשרהנושאיעלגםלהגןוצריךהישראלי,במשפט

שלתהליכיםבענייןמציגהשאתהתאוריהשנית,הציבוריות,החברות

למקרהלחלוטיןרלוונטיותבלתישהןנסיבותעלמבוססתדמוקרטיזציה

אינניבהן,להתחשבשאיןלתיקחיצוניותנסיבותהמשפט,ביתלפנישעמד

רלוונטיים,היוחיצונייםששיקוליםמאמינה

המדינה,כמבקרתחשובניסיוןוגםעשירשיפוטיניסיוןגםלךיש

כישראל?דמוקרטיתבחברההעיתונותתפקידלדעתךמה

עלהנדרשתהמינימליתבמידהלפחותאחראית,להיותחייבתהעיתונות

יכולוכוחכוח,ישלעיתונותהרע,לשוןאיסורחוקשל ) 4 ( 15סעיףפי

באההמינימליתהאחריותבאחריות,מלווהאינוהואאםרבלנזקלגרום

המינימליות,העובדותבהצגתסבירותולקצתלבלתוםבדרישהביטוילידי

לעובדותאבלגזענית,אפילו ,שוביניסטיתמוגזמת,להיותיכולההביקורת

לאאבל ,טובהעיתונותרוציםאנחנומינימלית,תשתיתלהיותחייבת

ודמגוגית,הפקרית

עיתונות?כתבימדריכההייתאיך

אשרביסודה,נכונהשהיאמינימליתעובדתיתתשתיתלהביאחייבהכתב

הכתב,שמציגהדעהמובעתמהסמךועללמהלהבנההקוראאתתביא

תשתיתלהציגחייבהואמבוססת,שדעתומשוכנעשהכתבבכךדילא

סבירהמסקנהלהסיקהאפשרותאתהסבירלאדםשתספקעובדתית

כמתוארפעלואכןהרע,לשוןדרבימכווניםשאליושהגוףאושהאדם

בישראל:המציאותאתבחשבוןלהביאגםאפשרזהבהקשרבכתבה,

בנושאיםלהתעמקכישוריםגםאיןואוליפנאיאיןבימינוהעיתוןלקוראי

שהיאברורשיהיהכךכתובהלהיותצריכההכתבהלכןהמתפרסמים,

שייחסתילבשימירצוי,אינוהשנייםביןערבובעובדה,ולאדעהמציגה

שביקשמשוםוזאת ,זהבענייןכלפיונדיבהמאדהייתילכתב,לבתום

נענה,ולאשאלותיועלתגובההחשמלמחברת

שאלותעללהגיבציבוריתחברהצריכהאיךמתוקנת,בחברה

העיתונות?מטעם

מוצדקת,תרעומתיוצרזה ,עיתוןעםלדברמסרבתציבוריתכשחברה

טקט,ללאכילדיםהתנהגומבוגרים,אנשיםהחשמל,חברתשלהמנהלים
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צריכיםהיוהםבסדר.היהלאזהכך.להתנהגלהםגרםמהיודעתאינני

שאניכיווןבעוכריהםהיהזהלהגיב.צריכיםשהיוברורבכתב.להגיב

הכתב.שלהלבבתוםכךבשלהכרתי

המשפטביתביןהשיפוטיתהעבודה pלהתחלצריכהלדעתןאין

(לערעורים)?העליוןהמשפטביתלביןהמחוזי

שלעינוטביעתמאשראמתדיבראדםאםלקבועיותרמדויקכליאין

אתה.שלםמצפונוקובע,שהשופטעובדהכלהאובייקטיבי.השופט

נדיריםלחריגים(בכפוףסופילהיותצריךזהבענייןהשופטשאומרמה

שופטלערעור.עילה(ברגיל)אינןבמחוזישנקבעועובדותלכןמאוד).

מפיקגםהואהעדים.כלואתההתדיינותכלאתרואההמשפטבית

להיותצריךהמחוזיהמשפטשביתהסיבהזאתמדויקים.פרוטוקולים

אומשפטיתטעותהייתהכןאםאלאהעובדות,בענייןהקובעתהערכאה

אבסורדיתשהיאעובדהקובעהמחוזישלהדיןפסקאםלדוגמה:אנושית.

המשפטביתעלאזכייום,היהבעצםאבלחושךשהיהכגוןפניה,על

להתערב.העליון

לשרלאחרונהשנתתיהדעתחוותאתלימזכירהשלנוהשיחה

אלסולימןקיקוס,חניתשלהרוצחבענייןבקשתו,פיעלהמשפטים

המאסר.מעונששניםכמהלהורידהמשפטיםשרלפניהמלצתי . Z3עביד

ברובשניתןפליליבמשפטדיןפסקשבהםמקריםשישהייתהדעתי

הרוב.לפישפוסקיםקובעהחוקאמנםספק.שלקיומועלמצביעדעות,

מקימהכשלעצמההמיעוטדעתשבהםמקריםשישנםמלמדההיגיוןאבל

שההרשעההעקרוניתלדרישהבסתירהעומדלדעתי,זה,וספקספק,

במקריםיכולהמיעוטדעתאחרות:במיליםסביר.ספקבהיעדררקתיכון

להרשעה,מספיקשרובקובעאמנםהחוקסביר.ספקלעוררמסוימים

נשאר.הספקאבל

השיטהשלבמעלותיהלספקנותמובילשליהשיפוטיהניסיוןבכלל,

שמתירהשיטהזופגמים.גםלהישאבלכתרים,להקושריםהאדברסרית.

 • Z4זהעלמדברתאניהנוכחיבספריהשופט.מצדהתערבותמאודמעט

לשופטיםלאפשרצורךישלאור.לצאתלאמתלעזורלשופטלאפשררצוי

הראלית.לאמתהשיפוטיתהאמתאתלקרבצריךיותר.הרבהלהתערב

מציעה?אתפתרונותאילו

כדישלנוהשיטהלתוךהאינקוויזיטוריתהשיטהמןלמזוגממליצההייתי

האמת.עליותרלהגן

המשפטבביתוכשופטתמחוזיתכשופטתעשירניסיוןלןיש

המשפטלביתמחוזייםשופטיםדם pלרצוילדעתןהאםהעליון,

העליון?

הרבהרכשתיכצד.משפטיםניהלתיכפרקליטה.הופעתיאניבהחלט.

מנוסים,אנשיםבעליוןשישבורצויכשופטת.לישעזרמשפטיניסיוןמאוד

ישזאת,עםמתנהל.הואואיךתיקנפתחאיךשיודעיםתיקים,שחיו

נובעהאקדמיהעםשליהקשרלמשל,האקדמיה.מןלאנשיםמקוםגם

וזהחיוביםהמחאותעלקומנטרכתבתימגוונים.בנושאיםהוראהמשנות

רבה,משפטיתספרותוקראתיבנושאהתעמקתי . Z5המובילהקומנטרהיה

הזמןהנושא.סביבשסבבהכזאתוביןבנושאישירותשנגעהכזאתבין

בעליון.חבריישלמזהיותררבידעלבעלתאותיעשהזהבנושאשהשקעתי

הקשוריםנושאיםעלוובווויתקוןלנדויעםישבתישבובהרכבלמשללכן

כתבתיאכן,הדין.פסקטיוטתאתאכתובשאניביקשוהםזה,לתחום

לדעתי.הצטרפווהם

המתמחים?שלידם Pתפאתרואהאתאיןהרב,ניסיונןולאור

מעדיפהאניאתרעלמשהוצריךאםאבללעזור,יכולתמידמתמחה

עצמי.שלהעוזרתלהיותלבדי,לבדוק

המשפטבביתמשפטיותבעיותשלוהליבוןהדיוןעלצת Pספרי

העליון,

נפגשיםשהיואולשוחחכדיזהאצלזהנכנסיםהיושופטיםכללבדרך

אניהשופטים.ביןטיילהלנדוישלהטיוטההנוסףבדיוןלמשללדיון.יחד

אםאךההרכב,חמיכלבנוכחותשיחהזהבמקרהשהתנהלהזוכרתלא

כללהיהלאזהבענייןלבקשתו.נעניםהיוזאתמבקשהיהמהשופטיםמי

בכתב.היוהדיוניםכללבדרךגמישים.והיינו

גברים,ביןבודדהאישההייתהעליוןהמשפטבביתדרכןבתחילת

הרגשת?אין

כברוחשוביםעקרונייםמאודדבריםלכתובלינתנומאוד.נוחהרגשתי

בביתבדיונים-לטעמי-מספקתבמידהשולבתילאהדרך.בראשית

היהשזהאוהשיקולים,היומהבטוחהאינניאךלצדק,הגבוההמשפט

טענות.ליאיןבאקראי,

דברד.סוף

המעולותהדיןמעורכותאחתשק,דמיכלד IIמעוששמעתיבסיפוראסיים

 .החריףבשכלהידועהבן-פורת,השופטתככבודהיא,ושאףלישראלשהיו

השופטתלפניהופעתימאודצעירהדיןעורכת"כשהייתיסיפרה:וכך

טענותיי,לפניהשטחתיהמחוזי.המשפטבביתהייתהכשעודבן-פורת,

כללהענייןעלחלאיךהגברת,תגיד'ומהואמרהוחשבהשקלהוהיא

X ?' .חשבתיולאהזההכללאתהכרתילאמועט,היהאזניסיונישתקתי

אתשברההיאבמצוקתי.הבחינהבן-פורתהשופטתבעניין.תחולתועל
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בן-פורת.השופטתשלזעתהלעומקלרזתמנתעלהזעתבחוותבמזוקזקלעיין
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עלמראהזהטיפורתודה".אטירתויצאתירחבחיוךחייכתיתשובה?!

שעשהמיכלצעירים.דיןלעורכיבן-פורתהשופטתשלורגישותהנדיבותה

זכהלמקצוע,ואהבהאחריותחושלושישבוהיהוניכרטובהעבודה

שולטתאיננהעדייןמתחילהדיןשעורכתהבינההיאותומך.אוהדליחט

שרביםבטוחני .תיקוןאפשרהולעידוד.לעזרהידוהושיטההחוטיםבכל

אכן .לכולנומופתבן-פורתהשופטתשימשהשבכךשקדמיכלעםיטכימו

 • .מרבבהדגולהשופטת
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