
"נאצי"?שהואגזעועללומרמותרהאם

דמה Pא.ה
גנטי"פגסיירביסעבישאסבויסזאבכ"חחוןהביטשרסגןתההרונהבאח

בדבריסתמיכההביעמהליכודחזןיחיאלכח" , lטרורמפעיליסהסשבגינו

 ,בקברשנה 40נמצאיסכשהסאפילולערביסלהאמיןאסורייכייףוהוס

יריביסמצדבעיקר ,וגינוי ,מסויסהדעוררוהדמיס , 2 "בדסטמעזהאצלס

כתבמשועשע,מעט ,מינוריבאופןלהערותהתייחסההתקשורת ,יטייספול

 ,"ותיבעייתקביעותייאותסינהכהדבריסעלווחשדי 2וץער

שכתב ,הארץ"ייעיתוןשלהטלוויזיהמבקרבחריפותהגיבכךעל

המטורפיסהבלעדבריאתשידרה 2ערוץשלהחדשותחברתיין:לקמכד

היאתקשורת,כגוףלהגיב,לנכוןמצאהלאהיאבכך,מהשלכדברלההא

זו ,מהלשתוק,אפשראיךמפחיד,וזהמגעילזהבושה,זוכן? ,מדווחתקר

אמרלאהוא ,שטויותשאלהאמרלא[רז]ואה ] ..אובייקטיווית?[,ותתונעי

 , 3 "צופיובאמוןמעלהוא ] ..מדעי[,סודיכלמשוללגזעניושקשקשזה

לשוןתביעותמעניינת:תופעההופיעההאחרונותבשנים

רי Pמבאתגוררותהגזעניובר 7ה ' 7 'עלהמוגשותהרע

שעלול 7ומטר'ר P' Iמסובך Iארוךמשפטילהליךהגזענות

בהתנצלותאובפיצוייםר Pהמבבחיובלהסתיים

מבואב.

 ,להיותהפכובישראלהתקשורתבכלי 4תנוגזעועלגזענותשלביטוייס

אתהאחרונות,סניבשהתקשורתיתמהמציאותנפרדבלתיחלק ,לצערנו

נפרדיס,סיסוגלשניכלליבאופןלחלקתןינלגזענותהקשוריסוייסטיהב

בוהרואיסיששלפחותאוגזענית,ותמשמעעצמולושישיטויבח,דהא

שלגינויהושעניינהביטויהואהשניהסוג , 5לגזענותמסיתאוגזעניטויבי

מסויסביטוישאוגזעןהואאחרדוברשעתהקובאמירהלמשל ,הגזענות

 , 6נאצייס"ייהסהדמיסכיוקובעיססיפיסמוהישגזעני,הואאחרדומשל

מיזאקהלולסהמלמשפטיםרפהסיתובבלתקשורתהספריתבבריבכהמרצלמשפטים,וקטורז *

םהתירועהעזרתם,עלהמשפטתכרלמעואופירלגיא,שתוונחיוסליהזותהל,נלמימכללהה

 ,זבלבשליובוכמהיאלזרביםהאחריות ,מאמרהשליתופהססהלגרתרומתםו

 ,הגזענותתופעתאתלשרשהשואף ,המשפטיהדיוןהתמקדוסיהדע

 , 7הפליליבמשפטלגזענותההסתהסוריאשלואכיפתוהגדרתובשאלת

 ,חיוניהואכיומאמיניס 8הפליליסוריהאשלבהרחבתוהתומכיסגסאולס

המשפטבתחוסדווקאלאוהואבגזענותהמרכזיהמאבקכיוטועניסחוזריס

מצפיסאנוזהבתחוס , 9הצימריוהדיוןהוויכוחבתחוסדווקאאלא ,הפלילי

וגינויגזענותשבדבריהשקרחשיפת ,גזענותשלחד-משמעיגינוילראות

 , lלגזענותסהסתהדמיהמפיציסהדובריסשליףחר

חריפיס,יסבגינוי ,רביסבמקריס ,בישראלנתקליסגזענותדברי ,אכן

גידופיסשללמטראחתלאזוכיסגזעניותבעמדותהתומכיסאנשיס

 ,בכבודסקשהפגיעהלפגועכדיבהסשישהגזענותדבריקשות,וביקורות

ובמחאהרגשותבסערתמתקבליסהקרבנותשלהטובובשמסמגשותיהס

מגיעהלאהגזענותידברעלהקשהשהביקורתהואהמענייןאולס ,בהחר

בדרךאולייפלאישוסכתבהגשתשלבדרךמשפטילליבוןכללךבדר

ולא ,הטובובשסבכבודהפגיעהעלמשפטיתתביעהשליותרהמתונה

בשניסהופיעהמנג,ד , llהגזעניהדוברנגדהרעלשוןלתביעתמבשילה

היאהכוונהזה,מאמרשלהמרכזיהנושאוהיא ,מעניינתתופעההאחרונות

תביעותמבקריו,נגדהגזעניהדוברידיעלהמוגשותהרעלשוןלתביעות

ומטרידיקרמסוב,ךארו,ךמשפטילהליךהגזענותמבקריאתגוררותלהא

הגזען,הדומכלפיבהתנצלותאובפיצוייסהמבקרבחיובלהסתייסשעלול

לגנותהמבקשיסוהתקשורתהרוחאנשיאתלהרתיעעלולותאלהותיעתב

לביטוייסכתגובהשתישמעשראויהחריפההביקורתאתולצנןהגזענותאת

לשינויהצעהולהציעהתופעהעללהצביעהיאזהמאמרשלמטרתו ,גזענייס

ולהקשותלהכבידשלאמנתעלהתופעהעסהשופטיסשלההתמודדותמרך

חופשאתולהרחיבהגזענות,דבריעלהחשובההציבוריתורתיקהבלע

גזענות,דבריעלהמגיביסשלהביטוי

בתופעהלטיפולהכלליתהמשפטיתהמסגרתאת ,בקצרהאציג,בתחילה

האוסרהפליליהחוקאתכוללתזומסגרת ,שלהסוהגינויגזענותדמילש

lלגזענותהסתה ואתכךעלהמוסיףהעיתונותמועצתשלהאתיהקודאת , 2

l31965ה"תשכהרע,לשוןאיסורחוק -, 

איסורחוקהוראותיישוסואתהמשפטיהמצבאתאבחןמכןלאחר

דבריעלוהביקורתהגינויביטוייועלעצמסהגזענותדבריעלהרעלשון

תביעתשללתופעההמשפטבתישלגישתסאתאבחןזהבפרקהגזענות,

אחידהעמדהגובשהלאעדייןכיונראההגזעןאתהמבקריסנגדהרעלשון

דווקאיהיהולפיצוילסעדהיוסשלבסופושיזכהשמיייתכןכלומר ,נושאב

הגזען,הדובר
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להתמודדבמטרההרעלשוןאיסורחוקלפרשנותהצעהאציעףסולב

והגנהממששלחופשהגזענותדברישליםלמבקרולאפשרהתופעהעם

הישראליתלחמהתסייעזוהגנה .הגזעןהדומשלהרעלשוןתביעותמפני

אתלהוקיערשותאפגזענות,שלביטוייםעםדלהתמודהאמיציםיהומדול

 .הציבורימהשיחאותהלהרחיקוותענהגז

בוטוווחופשגזענותג.

להכבירצורןאיןכמעטומסוכנת.מכוערת ,מחרידהתופעההיאגזענות

גזענותובביטוייבגזענותהמאבק .סכנותיהועלותהמשמעעלםימיל

ודמוקרטית.חופשיתחברהבכלםיהחשוביםהנושאאחדהוא ,ורתקשבת

שלהישראליתבחברהגםורלוונטיחשובנושאהואזהמאבק ,לצערנו

ביןהיחסבשאלתשונותודעותוחיםיכוקיימיםזהרקעעל .-21הההמא

היקפותשאלוב , 14בכללהביטויופשחלביןלגזענותהסתהביטוייפרסום

 .בפרטלגזענותהסתהעלהפליליהאיסורשל

נהנהאינוהגזעניהביטוייכבדעהמחזיקיםרביםומשפטניםםדימלומ

פוגע ,שקריוייטבלכאורהבהיותוהביטויחופששלהערןמהגנתכלל

חופשעקרוןמבוססשעליהםהדמוקרטייםהערכיםאתהסותר ,מסוכןו

גנטי!פגםתרבותי,סךחזההאםבפרט!פלשתינאיםהצלאישמהבכלל!באיסלםישהמיי

טים,יירוגלאישלבכתבתוהזרביםצוטטוכך-הזוייכתשהנמרבצחנותמוסרבבלתימשהו

הארץייבקברגםלערביםלהאמיןאסורחזן,גנטי!פגםללבגרוצחיםפלשתינאיםההאם

הזברים.עלוהתנצלהשרסגןבוחזריותראוחרמלםאוהוכחשו,לאהזברים . 25.2.04

ם.ש,שם

 . 25.2.04הארץחזןיישלהתאוריהייאלפריר

כזלקמן,נשיןיי)העוקייחו(להלן,-1977תשלייז ,העונשיןקלחוא 144יבסמוגזרתגזענות

אוציבורכלפימזניםגרימתאואלימות,אווינותע ,איבהגילויביזוי,השפלה, ,רזיפהיי

לאומי-אתנייי.למוצאאולגזעהשתייכותאוצבעבשלוהכלהאוכלוסיה,לשםחלקי

ומהיגזעניזיבורמהובשאלהבציבורהסכמההיעזרהיאהמרכזיותהבעיותחתשאמובן

ולגזעיםאחזיוחסמגזעלנחלקיםהעולםשעמיכהשקפהמוגזרתהגזענותלגזענות.הסתה

גזעןהגזירממיאלרב ; 326א)כרך , 1990 (החדשהמלוןשושןאבןאיחותים.נשהםאחרים

להגזרההאזםיי;בניביןביולוגיםהבזליםשליומםקאתכוחובמלואמעציםשאהויי-

-160(תשנייט)הגזענותממיאיראהבגזענותלטיפולותריובהרח המונחלפרשנות . 99

מובןאלבה);פרשת(להלן, 221 ) 5נ(פייז ,מווינ'אלבה 2831/95עייפראובפסיקהזענותג

הרבבאחרונהכינהלמשלכךבמושגים,השימושלעקשהמבמזינההחריףהפוליטיסעשהש

ליועץהמשנהנכןי!מיבהסכםאציםנהכיימעשהזהמעיההצפוההתנתקותאת-הכהןחיזוז

כזיעוליםאינםייהזברים,כיקבעתלונהבעקבותהזרביםאתשבחןשלהלממהמשפטי

 ] http://www.nfc.co.il/archive/001-D-56597י!לאלימותהסתהלשפליליתבירהע
) 4.1.05 00.html?tag=8-11-26] (last visited on . 

אלזזאריהחייכהבאים,הזרביםחילופיהתנהלו , 9.11.04מיוםבכנסתבזיוןבאחרונה,רק

בצלמואומהליצורכהזהריהפלסטינית,האומהאביהיהאכןאםייערפאת):מותל(בקשר

לנאוםלךתאיםמכמהיי(בתגובה):מחיולעסאםכייח !יושקרןמושחתטרוריסט .וכדמותו

ראו .).ק.י-שלי(ההזגשותנאציייפשיסטאתה.שמהזהנאצי,גרמניאתהבגרמנית.

הישיבהבאזור"המצבעלוההשלכותערפאתשליתהבריאומצבוסזר-היוםלצעותהיי

 ] http://www.knesset.gov.ilfrql//markOllhOOOרהעשהשש-הכנסתשלהמאה-ושמונים
) 6.1.05 4388.html#TQL] (last visited on . 13סימכוחמוגניםשהזרביםמובן ) לחוק ) 1

וחוטתיהם,זכויותיהם ,הכנסתחרביחסינותלחוק 1סעיףלפיהמוגן(פרסוםהרעלשוןאיסור

אלזזשלזרביוהאםעוסקים:אנושבהןבשאלותזיוןלעורריכוליםהםאך ,)-1951אייתשי

הולמת!היאחיולמשלההתגובהאםהפלסטיני,הציבורעלהרעלשוןהםהאםגזעניים,הם

לגזענותייהסתההלכותבירוראלבה:פרשתיירמניצרקימ ; 5הערהלעיל ,אלבהפרשת

 .ז)יי(תשנוהחרותהסובלנותגבולותכהן-אלמגוררי ; 105תשנייט)(למשפטים

שלמניעמתוךנעשואשרעברותכיהקובעהעונשיןלחוקו 144סיהוסףבאחרונהממש

שניםעשרשלמאסראולערבההקבועהעונשכפלזינםציבורכלפיעוינותשלאוגזענות

נוספתתרומהזוהיאחרות.לעברותמחמירהנסיבההווהמגזענותכלומרמביניהם).(הקל

בתופעה.חרמהמלחמתלהילחםהמחוקקלכוונתנוספתועזותגזענותגזנהחרבתילמאבק

שלזבריולמשלראולממשלה.משפטייםיועציםבהםרביםמשפטאנשישלעמזתםזוהי

יכולאינוהפליליהמשפטייככלל,רובינשטיין:אליקיםהקוזם,לממשלההמשפטיהיועץ

ראשוןציטריענייןזהונקייה.בלשוןמתונה,להתבטאותהציטרלחינוךהעיקריככלילשמש

הציטריהזיוןרמתאתיעלוהציטראנשיכיזכותועללעמוזהציטרעלבחשיבותו:במעלה

התביעהמזיניותועליהביטוחופשעליירובינשטייןאייי.ושיסויהסתהממנהוירחיקו

היועץשלזרביוראוכןכמו . 10 , 5(תשנייח)מזהפרקליטלאלימותייהסתהשלבעבירות

הרעלשוןכנגזהביטויחירותייזמירייבמאמרוזמיריצחקלשעברלממשלההמשפטי

 . 149 ) 1984 (זוסמןספרמילוליתייואלימות

ליזילהביאהרחב,והציטרהתקשורתהציבור,אישיעליי : 6יבע , 9הערהלעילבינשטיין,ור 10

יוקעאזם,כנגזשיסויבהםשישבביטוייםובוטה,סהגבשפהשמשתמשמישבומצב

העליוןהמשפטביתיזיעלהובעהזומהעמזהכןכמו .).י.ק-שלי(ההזגשהייבציבור

/399בבג"ץ עניין(להלן, . 255 ) 3מא(פ"זהשידור,רשותשלהמנהלהוועדנ'כהנא 85

כהנא).

המשפטיהיועץשלהעקרוניתהגישההשתנתהאלהרע,לשוןתביעותשלזה,בנושא 11

זמיר.יצחקיפרופשלשנה,עשריםמלפניבהרצאה,מובהקביטויליזיבאהוהיאלממשלה

כתבילהגשתהנוגעיםאחריםבנושאיםכילהזכירחשובזאת,עם . 9הערהלעילזמיר,

התביעהמזיניותהשתנו ,גזענותזבריגםכמווהמרזה,הסתהזבריפרסוםעלאישום

הוגשוומאז , 1995ובמרבנב-4ברביןרצחבעקבותלממשלה,יהמשפטהיועץשלועמזתו

לרצחהשישיהשנהליוםייקשבייתזכירראוכךעלאלה.םיבנושאאישוםכתבימעטלא

יכולותמליםגםלחיים,מסוכנתייההסתהגיטיסוקיבארייזייל,רביןיצחקהממשלהראש

 ] http://keshev.org.il/hebrew/reports.shtml [ ) 2001 ( "לכמשויוגוסלביהרואנזה-להרוג
) 4.1.05 n סlast visited (. 

העונשיןיי).חוקיי(להלן:-1977תשלייזהעונשין,לחוקב 144סי 12

הרעיי).לשוןאיסורחוקיי(להלן:-1965תשכייה ,הרעלשוןאיסורחוק 13

כהן-אלמגור,ראואחריםפוגעיםולביטוייםלגזענותהביטויחופשביןהיחסשלמפורטלניתוח 14

 . 154-145יבע , 7הערהלעיל
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lויטיהב S , הגזעני,הביטויאתלזהותהואלנושנותרלכזו,גישהפיעל

גםומטוכן,שקריבביטוישמדוברשאףוריםטבאחריםולאטרו,רודילהג

ומה , 16הביטוישופחשלהערךחלהםשעליהביטוייםבמטגרתללכנהוא

ביןהראויזוןיהאאתלמצואהוא ,םניוכמשפטכחברה ,ועלינלשמוט

המטוכןאוהמזיקהגזעניהביטויאתילבלהגכלומרהמתנגשים,םיטרטנהאי

הביטוי,חופששלרךעבמינימליתפגיעהתוך ,ביותר

דבריפרטוםעלמפורשפליליאיטורובעקהעונשיןלחוקב(א) l44 'ט

 :כדלקמןלגזענות,הטתה

II שניםחמשמאטר-דינולגזענות,תלהטימטרהמתוךדברטםמפרהII , 

שניתןודומה , lןרבותמיליםונאמרונכתבוזהטעיףשלפרשנותועל

שלמורחבהרכבשלפטיקהוגםבחוקהמפורשהטעיףשגם ,םיוהלטכם

המחלוקתאתליישבהצליחולא ,אלבהבפרשתהעליוןהמשפטבית

אלהלבין , 18כשלעצמואטורהואגזעניישביטוהטבוריםןיבקההעמו

וכי ,נזקשלתיהטתברותבהערכהצורךמהלהתעלםניתןאשליםהטבור

 , 19הטתברותימבחןפיעל ,ומטוכןמזיקיביטורקבפליליםטורלאוירא

אין ,הפליליהמשפטלגבולותבאשרהללוטתוהחשהמחלוקותותלמר

 ,חריףלגינויראויהביטויהפחות,לכל ,אהויהגזענשהביטויכךעללקחו

הגזעניתהאמירהבעצםכללבדרךמצוייזענהגבביטויהגלוםהחרבתיזקהנ

כלפיו,מופנהשהדיבורמישלובמעמדובכבודוחריפהפגיעהוםמשבהשיש

שלוברגשותיהדםאשלברגשותיונהאשווברבראשפוגעהגזענייויטהב

תמי,דכמעט ,והוהמתלהאלימותלטכנתובנוטףקשרבליכמובןזאת ,ילהקה

לתת-אנושי,או ,אנושיללאהפיכתו ,האחרשלדמותועיוותרישה ,גזעניליבטוי

 ,טהלפגיעלגיטימציהמתןותחפלאועידודהנטיטתרבובמהווה

'J א'Jp ו'J פשוטא'J שבעברהאוםהרשיע'J הסתה'J .גזעכות

החברהאתמחייבתהגזעכיהביטויעםההתמוווות

גיכוי J'שכוספיםומכגכוכיםיכים J'תהיים P'Jרטית Pהומו

הגזעכות

המחלוקותבכלתידעאתלהביעאוריעלהככוונתיאיןזהבמאמר

שלגישתםלפיהןכיאומראםדי ,אלהבנושאיםשהתגלעותקוועמה

שלבמבחניםלהטתפקהמוכנים ,הגזענייטויהבכלפיתםישבגםחמיריהמ

הרואיםאלהשללדעתםוהןהדוברשלוהכוונהשפורטםהביטוימשמעות

לשוםמביאהואאיןאםגם ,כשלעצמועופוגמזיקביטויהגזענייבביטו

בערבהאדםערשילהפשוטולאקלאל-רתאחאונוטפתמזיקההתוצא

משפטבביתונדוונהוגשוהיוםעדכיהיאעובדה , 20נותעגזלהטתהשל

מטרמאשרוקותלמחיותרהביאוהםוגם , 21בנושאטפוריםאישוםכתבי

וברור,דחוחינוכיירמטיבנו ,משפטי

בטוגיהוןעליהשפטהמבביתשניתןביותרוהחשובהמקיףהדיןפטק

ביתשופטירבקבתהשונווהדעותקותולהמחאתחשף ,אלבהשתבפר ,זו

 ,הפליליהחוקלפרשנותהנוגעותמשפטיותבשאלותרקלא ,העליוןהמשפט

 , 22ערכיםעלוהטכמהעובדותשללהבנההנוגעותיטודבשאלותגםאלא

באופןולהענישםיבפליללהרשיעהרבהקושיאתחשפהאלבהפרשת

לדעתם ,רבקושיקייםמכ,ךיתרה ,גזענייםביטוייםהמפרטםאדםיביאפקט

גזעניביטויפרטוםטמךעלולהרשיעבפליליםלאטור ,המשפטניםרובשל

שלונזקפגיעהולגרוםגזענילמעשהלהביאכדיבואיןכאשר ,כשלעצמו

 , 23לאחרממש

והחריפיםהחמוריםלמקריםוטבעוטיטמעצםמיועדהפליליהמשפט

חברתייםלאינטרטיםנזקבהםושישחריפהאנטי-חברתיותםיבטאמה

לגזענותהטתהעלפליליאיטורשללקיומושישהחשיטתכלעם , 24חיוניים

לאוכיגזענייםביטוייםרוויעדייןשראליביהציבורהשיחכילכולברור

כדיהפליליהמשפטשלבכליםורקאךשימושלעשותרצוילאואףתןינ

 ,התופעהעםלהתמודד

לקייםהדמוקרטיתהחרבהאתמחייבתהגזעניהביטויעםההתמודדות

המוגבללשימושבנוטףוזאתהגזענותגינוישלנוטפיםומנגנוניםםיכיתהל

לדמוקרטיהחינוךובראשונהבראשהםאלהתהליכיםהפלילי,שפטמב

לביטוייםהקשוריםשוניםנושאיםשלציבוריליבוןוכן ,האדםבודלכו

התקשורת,באמצעיבעיקרמתנהלאלהנושאיםשלהציטריהליטן ,הגזעניים

מתמודדיםהםאיךבשאלהולהכריעלהתלבטהתקשורתכלישלהצורךמכאן

 ,ניתןלאכיהעליוןהמשפטביתקבעכהנאבעניין ,גזענייםטוייםיבעם

לאאך ,כנטתחרבשהואגזענידוברגורףבאופןלהחרים ,הציבוריבשידור

הטתהדבריפרטוםעלהפליליהאיטורביןחהמתאתהרובבדעתפתר

זכותאתולשרתלציבורלדווחהתקשורתכלישלחובתולביןלגזענות

 , 2Sלדעתהציבור

הרשותחוק II :(להלן-1990ן"תש ,ורדיוזיהילטלווהשניההרשותחוק

גזענותעלמפורשאיטורוכוללהטוגיהעםלהתמודדמנטה ,)"הנייהש

כדלקמן: ,בשידורים

-בהםשיששידוריםישדרלאזכיוןבעל )א( ] .. ,נ , 46 "

 ] .. ,נ
 ,בני-אדםבקטצתאובאדםממשיתלפגיעהאולאפליה ,לגזענותהטתה ) 2 (

 iמוצאאואורח-חייםעדה, ,מיןלאום, ,גזע ,לדתהשתייכותםרקעלע

 ] .. ,נ
עד ) l ()א(קטןבטעיףלאמורבניגודשהינומעשהשלוהוגןנכוןשידור )ב(

 ,"הזףטעישלהפרהיהווהלא ) 4 (

לציטרלדווחהתקשורתלכלימאפשר )ב(קטןטעיףלראות,שניתןיכפ

לגזענות,הטתהבהםשיש ,אחריםיידעלשנעשים ,פרטומיםעל

כליוכי ,ומגוניםאטוריםכביטוייםיוצגואלהשדבריםהיאההנחה

לקהלויטבירוהדבריםאתיפרשוידועלםקיהמועטועיתונאיםורתתקשה

 ,בגזענותמדוברכיםיניוהמאזםופיהצ

בטלוויזיה)בפרטומות(אתיקהורדיוהיוויזללטהשניההרשותיכלל

 :כדלקמןהגזענותבנושאמפורשבאופןהםאףדנים-1994ד IIנתש

לאפליה ,לגזענותהטתהטשישפרטומתתשדירזכיוןבעלישדרלא ] ..נ, , 5 "

 , IIאדםבניבקבוצתאובאדםהלפגיעאו
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 ,לעיל) )ב( 46שבסעיף(החריגמעשהשלןוהוגנכוןלשידורמקוסאיןכאן

 .יזומהבפרסומתוברומדילהוא

אתהאוסרתתנוספחשובהנורמהיש ,בחוקהקבועיסוריסלאיסנוסף

 14סעיףלהכוונה .התקשורתצעיאמעלןיבמישרוחלההגזענייטויהב

 :כדלקמןעקובזהףעיס . Z6העיתונותמועצתשלהאתיקהןקנולת

עידודאוהסתהמשוסבושישדרבונאיעיתאועיתוןיפרסמולא ] ... [ . 14 "

לאומיות, ,עדה ,ורעצבע ,מוצא ,גזעסיבסעלפסולהלאפליהאולגזענות

אואמונה ,תנפשיאוגופניתנכותאומחלה ,מיניתנטייה ,סוקעי ,ןמי ,דת

אפיוניסועיתונאיעיתוןיציינולא .-כלכלייתחברומעמדליטיתופקפההש

 ."הפרסוסלנושאתיינינענוגעיסהסאסאלאלהא

לשלילתין,פעקיב ,הובילכאשרשיניואתףחשזהחשובאתיכלל

דיןבביתהורשעאשר ,שניצרשמואללעיתונאיישראלפרסשלוקתהענ

העוליסעלשפרססגזענירמאמבעקבותתהעיתונוועצתמשלתיעמשמ

 • Z7היופימאת

15 ) 1987 ( . D. Kretzmer "Freedom of Speech and Racism" 8 Cal'dozo L. Rev 
amation and 445ן- 513; D. Kretzmer "Raciallncitement in Israel" Grollp De 

175 ) 1995 ,. Speech (M.H. Freedman & E.M. Freedman eds ןסFreedoln ; 
רי(בישראלוהאזרחהאזםזכויותגזענייסייסביטוייעלפטימשסוראיבזכותייבינגימ

בנזוראי ; 6בעי , 9הערהלעילובינשטיין,ר ; 184ב}רךכ , 1991רכיס,עושניזוריוחגביזון

טעיףסגראהכןכמו . 244-242 , 240נייג)(תשגפליליםייוקזמתמומניעהפליליתבירהעיי

בחוקסוראיבהמחיי ,) ICCPR (ותומזיניאזרחיותוכויותבזרבבינלאומיתהלאמנה 20

ראו .) 19סעיף(הביטויופשחלעגנהמגסהנשימשבאותהאמנהמה,ומלחלגוענותלהסתה

בזרבנהייאמ(להלן, 280 , 279עי , 31סימ , 1040אייכ ,ומזיניותרחיותאוכויותובזרבאמנה

ותיי}.ניזיומותיאורחותיזכו

ראהגזעניביטויעלגסחלהביטויופשחהשלפיברורהעמזהתנקיטוךת ,הזהויכוחהועל 16

תבקשתמזוצאהתויי . 281בעי , 10הערהלעילכהנא,ןיינבערבקהשופטשלזינובפסק

זתועמתאבשלגבורהציוכליוהשקפותותזעהחלפתשלבזרךוקרטי.הזממהטיעוןגס

עלתבססהמ ,הפוליטיבמאבקשתהלהחלאולחיסולהולהביאהגוענית,הלזעבאשרשלו

הזמוקרטיהתצאהגוענותגזנהותוחפבקממא .זמוקרטיתבחברההמתנהלסובלנות,

בחינתומבחובו,כוללהביטויחופשכיאני,סבורן-כלעותר.יואיתנהמחווקתאיהשכ

זפיישפירא,נ'אבנרי 214/89אעייסגראו ;הגועניייויטהבישלהחופשתאגסי,הפנימיתי

 .)אבנריןענייהלן,(ל 857 , 840 ) 3 (מג

שלותההתממשיאפשרותומבחןהביטויחופשאתהמגבילותבירותייעהראליאגסראו 17

האמנהשוםייברזנשטייןזירי 70; , 69ט)יי(תשנלמשפטיםייוזשתמחחשיבה ,ינוק

כויותלוועזהלו 1998בשנתהוגש( 252 ) 2000 (ומזיניותאזרחיותזכויותבזברהבינלאומית

 E. Lederman ; 110יבע , 7הערהלעילניצר,קרמ ;המאוחזות}ותהאומשלאזס
55 ) 1988 ( . Criminalization of Racial Incitement in Israel" 24 Stan. J. lnt'l L ". 

אישלהסבריוןוכ ; 317יבע , 5הערהלעילאלבה,בפרשתזורנרתהשופטשלריהזבראו 18

 . 87יבע , 17הערהלעילהראל,במאמרו.ייכשעצמולמויקביטוייילעהראל

למשפטיםייוטבתמקבחרבהביטויהופשחסזרתהייבנבנישתיאיאצלהמובעתהעמזה 19

 . 5הערהלעילאלבה,בפרשתהמיעוטופטישזתעמ ; 66 , 29ט)יישנת(

 .נפשיוזיסהוכחתבתמחייההסתהרתשעבהנובהרשעההקשייסמןזחא 20

הוזיי.יאלבחאיטייויירביסלעוותיימכמוותמפורשקריאותעלבעיקרסמוגשיוסישאכתבי 21

 7757; ) 1 ( 2004שלוסתקזיןורסס),פרס(טהעברי Iני l/מ 3360/02 )ס-י(פייתלמשלראו

כהנא 6696/96פייע 733; ) 2 ( 2001וןעליןתקזיפורסס),רס(טי l/מנ'זיין 7215/98פעייר

 ; 976 ) 3 ( 1997עליוןיןזקתורסס),פ(לאי l/מנ'אליאל 9175/96עייפ ; l} 535נב(זייפ ,י l/מינ

 . 7457 ) 2 ( 2004וסשלתקזין ,ס)פורסרסט(וסויכהן Iני l/מ 3709/02 )ס-י(פתיי

 . I 1995ורבקטואב-5בוןציכריכבהימיןנתבהפגקהלשמוהזכרה

20.11ב "הארץ"בפורסם  90אשלפ ,וםילצ .-95.

ולירמניצרקימלאצגסראו . 119בעי , 7הערהלעיל ,יצרנקרמאצלבהרחבהראוכךעל 22

הסתרבותומבחניסמוגנירכיסעעל-לאלימותששחבשלהביטויופשחהגבלתייבנון-מורגל

ווממשלמשפטהנאייכפרשתבעקבותות,לאלימהוהסתהמרזהלהסתהלשבירותבע

 . 305(תשסייז)

עצמו,הגועניהביטוימרוחקמועלמנבאההעבירהשהחברתיהנוקיירמניצר,קשלבלשונו 23

לעילהראל, ; 19רההעלעילבנבנישתי,סגוראו ; 142בעישם,הגוענייי.המעשהאלופניו

 . 17רההע

ייסגראוהפליליהמשפטבולותגעל ; 1א)רךכ(תשמייז,עונשיןבזינייסוזותפלרוייש 24

 . 237 ) 2001 (והפלילי)האזרחי(במשפטבתאגיזאמוניםהפרתקרניאל

ומרלאיןכילי,ראהנייהזיווח,תאונעמלאהפלילירהאיסוכיהיארבקהשופטשלזתועמ 25

אתראשמלמנועשיזורהרשותלעובהחהמטילוסהפרסשלהפליליותכי ,ועיקרכלל

כלפיתבטאתהפרסוסעלהסנקציהכיבוע,לקבווזאירשאיתהשיזוררשותוס.הפרס

ראשמלמנועהעניין,בנסיבותזוק,ציןאיוכיבוא,יוהוכאשרסאהפלילי,במישוררבייןהע

 . 298בעי , 10הערהלעילכהנא,ענייןהפרסוסיי.את

שלוכוחהוקפהתעל ;במערכת)ורשמותק(עונותהעיתועצתמשלהאתיקהוןלתקנ 14יס 26

האתיקהשלהמעשיוקפהייתהורוביץאיראוועיתהמקצאתיקההכלליושלהעיתונותצתמוע

כמנגנוןבישראלתונותהעיועצתיימורלימייוכן ; 134 ) 1997 ( 2אחזיםזבריםונאיתייהעית

עלברשת,תונאיתעיהייאתיקבירנהקמי ; 117 ) 2003 (אמפגשנקוזתופישוריירגישושל

 . 173 ) 2003 ( 5פתוחתחרותייוכוח ,העיתונותופשחרטית,פהסזרה

ותיישפיטריזמןפזיוכן ; l} 233נא(זפייוהתרבות,החינוךשר Iנמאסלה 2205/97בגייץראו 27

המשפטייוהתרטתהחינוךשרניאסלהמ 2205/97ץייבגבעקטתראלישספרבענייןותהחלט

-188א)יי(תשסה 181 . 
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העיתונותמועצתשלהאתיקהתקנוןכי ,לצייןחשובזודוגמהאףעל

מקבלתטמכותוכי ,הדרבמשמעות ,משניתאוראשיתבחקיקהמוטדראינו

לתקנון,העיתונאיסאתהמכפיפה ,העיתונותבמועצתחרבותמכוחרקףתוק

הצעהכברעלתה ,חבריסשאינסהעיתונותגופירביסשבוהנוכחיבמצב

 , Z8ואפקטיביתמקיפהאכיפהלאפשרמנתעל ,בנושאלחקיקה
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הזיו,לפסק 11בפסקה , 37הערהלעילגביר,בןנייוע 38

הזיו.לפסק 12בפסקה ,שם 39

 .הזיופסקל 20בפסקה , 37הערהלעילגביר,בןאע" 40

לרנר),פרשת ,(להלו 431 ) 3 ( 1998מחוזיתקזיופורסס),(לא "'מנ'לרנר 1517/98 )ס-י(פ"ע 41

 , 0פורס(לאחוריןבןנ'מ"י 4456/96 )ס-י(פ"תהשלוסמשפטבביתההרשעהאתגסוראו

הרוחהינוייחוריובוכיהשופטהזגיש(כאובמערכת)שמור(עותק ) 26.11.97ביוסניתו

חוריובו .)"ז"היגולזשטייוברוךלקזושזכרווספר-הגבר(ייברוךהספראחרימהחיה

לאלימות.וזעיזבוכולגזענותבהסתהורשעה

 . 46הערהלהלן ,לויבענייושאוזכרכפיפורסס),(לאלוי 'נחוריןבן 18694/93 )ס-י(א"ת 42

 . I) 424תשנ"ז(מ"פ ,לוינ'חוריןבן 1003/96 )ס-י(אע" 43
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באובאו-רדווגוהיו ,לוסצי

תכוכותייחוסבגיוהרעלשוובתביעותמלאיםהמשפטבתי

ולכאציםלשואהישירישור Pכיזומהלתובעים.כאציות

ביתאלאותו Yומר'מכליוהישראליאתלהוציאמצליח

המשפט

השופטוםלדברי ,הלבתוםהגנתבדברשוקורשתטענותאתו,פניהעל

 , 44נסיבות"באותוהסבירמתחוםחרגשלאפרסוםעלוייננבענברלדייאיו

 ,העליווהמשפטתבישופטתוםיכ ,יה'פרוקצאיילההשופטת ,ומזיתרה

כי:העקב

בדרךובמללבתמונותשימושעלמלמדתוייננבענהכתבותפניראיתמיי

מזוגדולהדהיבמלפגועכוונה ,פניהעל ,ממנהומשתמעת ,סבירהשאינה

 , 45להגשים"ועדנוהלבתוםשהגנותםיהערכלהגנתסבירהיתהשהי

בניגוד ,ושם ,השלוםמשפטלביתהדיוואתירהחזהמחוזיהמשפטתיב

כאמור, ,התובעלטובתפיצויוקלפסהמשפטביתנאלץ ,תיהמקורלעמדתו

ביתשלאחרבהרכבבערעורשאושרסכום- Iill 50,000שלסךנפסק

התובעשלאופיוכילהדגישזהבשלבטרחהמשפטבית , 46מחוזיהפטשהמ

לאופיו ,עובו"ל ,כלשונו , 47כאוםיבחשואינםנותעבגזהתבטאואשרעשיוומ

נשואהפרסוםלומאלבעימותםרבמשקלחסלייויאהמשיבשלומעשיול

גובהולענייםליוקהשישארביוהמידהעליתרלשקלםואיוזהורעער

 , 48 "יהפיצו

זאתעשה ,אותומגנהאתהואם ,הגזעואתתגנהאל :הואהלקח

שחיטוטהואוענייהמ ,ומעליבבוטהבאופוולאומתוניםםעדיניייםויטבב

זכהכברחוריושבומעלההרעלשווותעתבישלבהיסטוריהריותקעמו

 , 49תדומותבנסיבוהטובבשמויכולכבפגיעהעלנאהפיצוילקבל

סנטהאוזפרשת . 4

על ,האוזנטסעמוסאתחוריובותבע , 1994בשנתשתחילתה ,זושהבפר

וההללהשבחלדבריתגובהכזעקת "ותירקההדייתוועיבפרסםשכתבה

 ,המכפלהתמערבעשביצהטבחועלולדשטייגוברוךעלחוריוובעיףשהר

הולמתתגובהשאיוכךעלחריפהביקורתתתחנמסנטהאוזשפרסםרמאמב

הכלוליםהדברים ,היתרביואלה, ,חוריובושלהאיומיםהגזענותלדברי

שאפשרבשרועללמדהזההכוחני-פרועהאישיילתביעה:עילהוהיוובכתבה

היודונאציובאשםייוכו:גדול";גיבורהכלבסךמזהולצאתערביםלטבוח

חוריו."בוזהה

הביקורתחייבתכך ,יותרקיצוניהציםרשאישככלכיטענוהעיתונאים

 ,וקבענהגההטענותאתדחההמשפטתיבאולםיותר,ותקיפהקשהלהיות

אינוולכו ,הסבירמתחוםחורגהפרסוםכי ,אפל-דנוונאוההשופטתמפי

הסתייגלאחוריובוכימציינתשהשופטתאףוזאת ,הלבתוםלהגנתזכאי

מעודדובכךאותוומשבחמהללהואוכי ,גולדשטייוובוךשלהרצחממעשה

 , 50ציבוראותוכלפיאלימות

טרחתכשכר Iill 7,500בתוספת Iill 35,000שלפיצויקבעהמשפטתיב

 , 51חוריובו ,התובעלטובתדיו,עורך

ההלכהעםאחדבקנהעומדזהדיופסקאםלשאלהלהיכנסמבלי

הביקורתבצורתיותררבהגמישותהמאפשרת , 5Zאבנריבענייושנפסקה

 ,שכזהדיופסקשיינתוהאפשרותקיוםעצם ,הציבורבאישתמוטחה

 ,הגזענותמ~נישלצווארםמעלכחרבתיממאי

ייחוסבגיוהרעלשוובתביעותהמשפטבתימלאיםאלהלפרשותנוסף

ףיעקאוישירקישורשל ,זהנושאכידומה ,לתובעיםנאציותותונתכ

ביתאלאותוומריץמכליוהישראליאתלהוציאמצליחולנאציםלשואה

נאציותתכונותוסייחכיהמשפטבתיקבעו 53יודפסקישלבשורהשפט,המ

השאלהאתבוללניסיוונעשהלאכללבדרך , 54הרעלשוו ,ככלל ,והמהו

הבעתאתלהצדיקשיכולבאופוגזעניותאכוהוהתובעשלדעותיואם

מענייודיופסקניתובאחרונה ,לנאציאותוהמשווההחריפהורתקהבי

הרעלשוותביעתנדחתהזהדיובפסק , 55םיבירושלהמחוזיהמשפטתיבב

לביו 'פריגביוספירושערךהשוואהויבגרויספגדעוונגד 'פריגרפאלשל

שלהדיכוימשטרלתוךשהתקרנפו ]",[רוייממרפובליקתפטנים[,"]יימש

דעההבעתשלההגנהלספירועומדתיכנפסקזהבמקרה ".השלישיהרייך

הבעתשלההגנהגםכמו ,הרעלשוואיסורלחוק ) 4 ( 15ףיסעפילבלבתום

לחוק, ) 6 ( 15סעיףלפי 'פריגשלפומבימעשהעלביקורתיתדעה

המתבטאיםבגנותםיהנאמרביטוייםכינראהאזי ,אלופרשיותנסכםאם

 ,הרעלשווהוצאתעלתיאזרחתביעהבדמותסנקציהגוררים ,גזעניבאופו

לטובתדיובפסקמסתייםאםגםאשרוש,ךממדיובעינויכרוכהזותביעה

מרתיע,עונשמהווההתקיימותועצם ,הגזענותמגנה
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ולהוקיעסלגנותסשישפסוליססנייגזעסיישביטוהנןהדברהשלכות

 .הרעבלשוןמתביעהחששבשללמתההולתגובהיזכולאוקףבת

גינוילמפרסםהרעלשוןבזיניהקיימותההגנות . 5

לפחותכולל ,הלבתוסהגנותאתהקובע ,הרעלשוןאיסורוקלח 15ףעיס

בפרשנותלהעניק,ויכולותשלנולנושאתיוהרלוונטמרכזיותהגנותישת

הגזען.עלרתיקובוגינוידברילמפרססרחבההגנה ,תיתיותכלהיראו

 ,) 4 ( 15בסעיףעההקבוהמרכזיתלהגנהנוסף ,כמובן ,באותאלההגנות

תמידשלאמכךענובנוספותבהגנותהצורך .דעהלהבעתהחופשהיינוענ

כטענותהדבריסאתלסווגניתןלעתיס .דעהכהבעתהגינויאתסווגלקל

בתידורשיס ,הפסיקהמתיאורשראינוכפי ,אחריסריסמקב .בדהעושל

זהפירוטגסהדעה.הבעתמתבססתיהןשעלהעובדותאתלפרטטמשפה

הגנהלספקמנתעלחיונימרכיבבוראותלישתמידולאמופיע,מידתלא

 .לדומ

ביקורתידברלמפרססמעניקההעליוןהמשפטבביתתיימהקההלכה

הדומשלמצדוהרעלשוןתביעותדנגבלבדחלקיתהגנההגזענותשלויוגינ

ההלכה ,לבבתוסהדעהבעתשלכזיתהמרהההגנאתלבססמנתעל .ןזעהג

בפרסוסשיפורטו ,עובדותעלמטססתתהיההדעההבעתכידורשתקיימתה

מעברקיצוניותדעותלאדססיחסמייהיסדברפרסוסעלוסרתאו ,עצמו

/259אע"הואזהבנושאיהעיקרהדיןקפס .בפומבימציגאשהועותלד 89 

כיההלכהאתהמשפטביתעיגןבוש ,ספירונןמ IIבעמוזיעיןהוצאת

כקיצוניותדעותיואתיציגלאעתוןכיותניקיצודעותבעלדסאגסזכאייי

 . 56 "באמתמשהןיותר

בעיקרגזענייס,דובריסשלוהבוטההגורףויהגינעלמקשהזוהלכה

 .מתחכמיסובניסוחיסהזממי ,הלכפובלשוןיסהמשתמשלהכא

הקבועותאלההןעוסקיסאנובהסשסילמקרמותיהמתאההגנות

לסעיפיסונתנלאעדייןשפטמהיבתאולסק.לחו ) 10 (-15ו ) 2 ( 15עיפיסבס

לאפשרמנתעלממששלתוכןבהסליצוקשרשתאפתכליתיתפרשנותהאל

 ,חוקיתחובהייהוכרהלאלמשלכךי.הראוהלהפעוחופשאתהגזענותילמגנ

אותוומחייבתאדסעלהחלה ) 2 ( 15עיףבסעכקבו "ברתיתחאומוסרית

ניתןזוובהחשנהלהג ,למעשה .ותגזענשללדבריסתקיףמענהסלפרס

לפרססהחובהבקיוסמכירהמשפטיתבס;ומצמצצרפירוששניסמשךב

מפניאזהרהלשסנחוץהיההפרסוסשבהסבמקריסקרענותזלגמענה

בהיקףרקזאתוגס 57וברכושואדסשלבבריאותואדס,חייביעהפג

 . 58מצסומצ

פרסוסשעניינה ) 10 ( 15בסעיףהקבועהגנהההבצמצוספורשהגסכך

בעברהפסיקהגישתכידומההרע.וןלששלהכחיאולגנותכדיהעששנ

תרופתויי :חביביןנמשעור 809/89אע"בטהמשפביתשלונוכלש ,תההיי

עלעהרלשוןשל ,מצדו ,נגדיפירסוסדרךעלאיננההרעמלשוןהנפגעלש

 . 59 "רססמפה

מאלהפורשיסמדבריסאףנאמרו ,זיומחמשפטבבית ,אחררהמקב

מוצאיסויינהסעיהתובשלהכתטתסורספבשנניח-זומתרהייי :לקמןכד

לכתובסעיבהנתתאמזכההדברהיהלאאזגס ...הנתבעיסנגדהרעלשון

 . 60 "הרעלשוןבגיןסיהתובעאתלתטעהיותרלכלאלא ,שכתטהכתטתאת

שלנובמקרהוחדיבמלחלוטין,חדשהפרשנותמחייבתזוהגנהגס ,אכן

אתהרעלשוןבגיןלתבועאפשרותכולו)בוריהצ(שהסלנפגעיסןיאשבו

הגזען.ברדוה

אינו ,הרעלשוןאיסורחוקלהגנותצרהפרשנותניתנתשבוזהמצב

אתסותרואףהרעלשוןאיסורחוקשלתכליתואתתואסאינו ,ראוי

אלו.לביטוייסוגינויהוקעהלעודדהציבורטרסינא

האנגלו-אמריקנישהדיןהפתרונותמהסבחןנ ,גישתיאתשאציגלפני

זו.לסוגיהעמצי

 . 445בעישפ, 44

 . 446בעישפ, 45

עניין(להלן: 29058 ) 3 ( 1999מחוזיתקזיןפורסס),(לאחוריןבןב'לוי 6169/99 )ס-י(עייא 46

 .לוי)

אזס,אותוהורשעשבוהזיןפסקלאחרכשנהניתןהפיצויגובהעלבערעורהזההזיןפסק 47

השופטיס . 41הערהלעיל ,לרברפרשתראולגזענות.הסתהשלבעסהחורין,בןמיכאל

סוךייהספראתשערך ,כךייייתומךבגזען,שמזוברהעובזהמזועלהסבירכזימגזרסיצאו

מקוסאיןיס,ואטעייחשובה:אינהלגזענותהסתהשלבעברהבפליליסוהורשעהגבריי

זאתבעבר,המשיבשלבשמושנקשרהלפעילותהנוגעותותהראיבשלמהפיצוי,להפחית

האמורהעסשלגביומיני,מוסריפגסעלהמרמזשבפרסוס,המיוחזההשפלהבסוגבהתחשב

זה.מסוגמהשפלהמרביתלהגנהזכאיקיצוניותפוליטיותזעותבעלאזסגסרלוונטי.אינו

פיצוילמשיבלפסוקישהיותרלכללפיההמערעריסטענתאתוכלמכללזחותאפואיש

מזרחי.השופטתשלזינהבפסק , 46הערהלעיללו.יענייןזעוס".

סגל.השופטשלזינולפסק 6בפסקה , 46הערהלעיל ,לויעניין 48

(להלן: 3051 ) 2 ( 1998מחוזיתקזיןפורסס),(לאסבטהאוזב'חוריןבן 18845/94(נצרת)תייא 49

 .סבטהאוז)פרשת

אפל-זנון.השופטתשלזינהלפסק 9בפסקה ,שפ 50

שלהרשעתולאחרשנהמחצילמעלהכלומר , 19.7.98ביוסניתןזהזיןפסקכילצייןיש 51

מ"י 4456/96 )ס-י((תייפהגססוךהספרפרסוסעללגזענותהסתהשלבעסהןיורחבן

 . 1707 ) 3 ( 1997שלוסתקזיןפורסס),(לאחוריןבן Iב

 . 16הערהלעילאבברי,עניין 52

פיימ ,תומרקיןב'העצבי 552/84 )ס-י(תייא , 333 ) 2מג(פייזהעצב.ייבתומרקין 740/86עייא 53

 24277/98 )ס-י(ייאת , 45 ) 4תשנייב(פיימזמר,ב'מולזת 5116/89(תייא)תייפ , 347 ) 2תשמייז(

עייאבמערכת),שמור(עותק ) 31.8.01ביוסניתןפורסס,(לאמ IIבעקשרכלת,א, Iבברזוגו

/2398 )ס-י(  . 841 ) 2 ( 2002מחוזיתקזיןפורסס),(לאמ IIבעקשרכלא,ת, Iבברזוגו 01

 ,במערכת)שמור(עותק ) 12.9.02ביוסניתןפורסס,(טרסקצובר Iבספירו 3143/02 )ס-(יעייא 54

מאמרכשכתבארבעקרייתעירייתראשעלהרעלשוןהוציאוספירגזעוןהעיתונאיכינפסק

הפרעותבתקופתמיסיסיפיעירייתלראשאותוהשווההואובוהתנהלותו,עלביקורת

השישיס.בשנותבשחוריס

/3524ס)-(יעייא 55 שמור(עותק ) 9.10.03ביוסניתןפורסס,(טרס "הזמן"כלב'פריג' 02

פורסמה(אשרספירוגזעוןשלהתגובהזומעניינתבפרשה .פריג')עניין(להלן,במערכת)

הזסיסבעיתון.הסגספורסמואשרפריגירפאלשללזבריסהייתה )ייהזמןייכלבמקומון

אחרונות.מיזיעותקשתסילביהעיתונאיתנגזלמשטרהישהגאשרבתלונההיופריגישל

זהיייחיחסיהס,מאשלוחמיהנהרגושבהתאונהלאחרזובזבןיחיזתעלכתבהקשתסילבי

טובחיסשהססופסשאלות,לשאולכךואחרלירותקוזסשאולפונעריסשלאנושיתבלתי

יוכהמרזההסזסיהכישהגישבתלונהכתבפריגיהזין,לפסק 3בפסקהשפ, ."בחסיהס

 ,שפובצהייל".במשפחותפגיעהזובזבן,חיילישללמותסהצזקהמשוסיששלהייבזסיס

 .הזיןלפסק 4בפסקה

 .מוזיעין)הוצאתעניין(להלן, 53 , 48 ) 3מו(פייז ,ספירו 'במ IIבעמוזיעיןהוצאת 259/89עייא 56

 . 94,87 ) 2כג(פייז ,הארץעתון 'בהחשמלחברת 213/69עייא 57

 . 293-282 'בע , 31הערהלעילשנהר,אצלבהרחבהראו 58

 . 300-298בעי ,שפשנהר,אצלגסוראו , 9 , 1 ) 1מז(זייפ ,חביביב'משעור 809/89עייא 59

 ) 3 ( 1990מחוזיתקזין ,פורסס)(לא IIהחרזיהמחבה IIשבועוןב'אלובי 1999/86 )ס-י(איית 60

 .אור)השופטתשלזינהלפסק 3(בפסקה 529 , 524
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ת'תמשלמהע'תונותהלשכת,ןעט'עקב ,לום'צ . 1991טתנהכמולכךל''עפתפגנה

הגתוב'ה'ךיהגנתההוגנת"ורת P"הביהגנותה.

ובל pהמבמשפט
הגנותישנןהמקובלבמשפטגםהישראליבמשפטהלבתוםלהגנותבזומה

 .הרעלשוןלמפרסםותקבילמ

לגינויההגנהלבעייתיפההמחשהמהווהיה,ברביטנ !6lTelnikofפרשת

עמה.מתמוזזובלמקההמשפטגםאשר ,ותענהגז

בתביעתנתבעשלהגנהבטענתניהיטבבריםהלורזביתזןזובפרשה

 . 6Zואנטישמיגזענילמאמרגינויפרסוםעלעהרלשון

הרוסיתהמחלקהאצלהועסקאשר ,רוסיהממהגרטלניקוף, ,התובע

חשיבותעלגזענימאמרכתב ,הקרהחמההמלבתקופתסי..בי.הבישל

הרוסיתהמחלקהאתהתובעביקרבמאמרולקומוניזם.רוסיהביןההבחנה

מספיקולא "אתניותמיעוטקטצות"מעוסיםמזייותרגיוסעל.סי.בי.בבי

הרוסי.העםעםזתיתאורוחנית ,אתניתעצמםמזהיםאשרמהאנשים,

הגעתולפנימרזיפהסבלהתובעשכמו ,מרוסיהמהגרהואגםהנתבע

 ,תגובהמכתבוכתבגזעניותעמזותשכללמהמאמרהתקומם ,לבריטניה

ואנטישמיגזעניהואהתובעמאמרכיצייןהואשבועיתון,באותושפורסם

מבזקיואת .הבי.בי.סייחליףעובזיםגיוסשבעתמציע,למעשההתובעוכי

אשרמיעוטמקבוצותלעובזיםובאשר ,זםלבזיקותמקצועיותמבזיקות

 .לפטרםיש-הועסקוכרב

כיבטענה ,הרעלשוןעלתביעההגיש ,הראשוןהמפרסם ,טלניקוף

ממאמרו).אותםלהסיקהיהניתןכי(אםיזועלנאמרולאאלוזברים

 ,) fair comment defense ( "ההוגנתהביקורתייהגנתלתחולתטעןהנתבע

אצלנו.הלבתוםלהגנתהזומההרעלשוןבזינימוכרתהגנה

הנתבעשלהתבטאותואםבשאלהבמחלוקתהיוהלורזיםביתשופטי

שמזורבהניחהכאשרהנמוכההערכאהטעתהואםזעהאועוסהבגזרהנה

הזיוןהוחזרכאשרזו.בסוגיהלהכריעלמושבעיםהתירהולאהזעב

הואהמענייןפיצויים.לשלםהנתבעעלכיהמושבעיםקבעולמושבעים

 ,מסרביםהנתבע,שלהנוכחימגוריומקום ,בארצות-הבריתהמשפטשבתי

פסקכיבטענה ,הבריטיהמשפטביתפסיקתאתלאכוףביותר,חריגבאופן

אתכלומר ,האמריקניתלחוקההראשוןהתיקוןאתנוגזהבריטיןיהז

בתישלהקושיעלמצביעהזופרשה ,כןכיהנה . 63הביטויחופשעקרון

בלשוןאותוהמגנהאתהתובעגזעןעםלהתמוזזבבריטניה,גם ,המשפט

הרע.

 jair comment dejense)64 (בבריטניההוגנתביקורתהגנת . 1

הפרסוםכאשר ,הואבאשרהרע,לשוןלמפרסםניתנתזוהוגנתביקורתהגנת

בזכותמכירהההגנהציבורי.אינטרסבעלבנושא "הוגנתביקורתייהוא

איזוןשלתוצרוהיא ,חששללאציבורייםבנושאיםזעתואתלהביעהפרט

סא.יגמאיזךהביטויחופשלביןגיסאמחזהאזםכבוזבין

ולעתיםבהחלתהימעיטהמשפטוביתהלבתוםלחובתכפופהזוהגנה

 . 65פסוליםממניעיםפעלזולהגנההטועןכאשר ,אותהיזחהףא

רבשימהמזורבאיןפשוטה.אינהציטריאינטרסבעלנושאשלההגזרה

נאמרהשניםבמשךזאתעםמזויקת.בהגזרהלאואףנושאיםשלסגורה

הוא:ציבורישענייןהאנגליבמשפט

Whenever a matter is such as to affect people at large, so that " 
they may be legitimately interested in, or concemed at, what is going 

. 66 ,, on; or what may happen to them or to others 

תחתהשוכן ,ציבוריענייןנחשבגזעניפרסוםגינויאםלשאלהפרט

 ,חיובית)היאלכךשהתשובההיאשלי(וההנחהההוגנתהביקורתהגנתכנפי

הכבזיםההוכחהבנטליטמוןזוהגנהבהפעלתשכרוךהעיקריהקושי

הזעהעובזה;ולאזעההנהההתבטאות :כזלקמן 67הנתבעעלהמוטלים

העובזותלאורזוזעהמגבשהיהסביראזםיוכנכונה;עובזהעלמבוססת

ות.יהאמית
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זוהגנהאסספק ,הישראליבמשפטלקושיהדומיס ,אלוקשייסלאור

יוצרתהיאשכןיס,הגזענבגינויהציבוראינטרסאתלשרתכדימתאימה

ההליךערב , Telnikojfבפרשתלמשלכךע.הנתבעבורמחמירהוכחהלנט

הוצאותהיולנתבעכילהניחישתזאובעקבותרבות,ערכאותהמשפטי

לדוברהדרושההוודאותאתמספקתאינהזוהגנהמשמעותיות.משפט

לאודאימלא,באופןולהגןלתמוךכדיבהןאיולכן ,הגזענותאתהמגנה

גזענות.דברישלהחריףהגינויאתדדולע

 qualijied privilege oj reply to dejamatory ( "הרעללשווהתגובההגנתיי . 2

68(publication ובארצות-הבריתבבריטניה

התקפהעללהגיבזכאיאחר,ידיעלהותקפוהתנהגותואודמותואשראדס

הרע".לשוןלפרסוסהתגובהנתייהגידיעלמוגנתתהא ,שכזו ,ותגובהזו

כוללתואינהלבבתוסנעשתההתגובהכי ,הנוזוהגנהלמימושהתנאי

התגובה.לשסרלוונטייסאינסלחלוטיןאשר ,משמיציסיסדבר

מהמשפט "העצמיתההגנהייעקרוןשלדומהנגזרתהנהזוהגנה

להתקפה,בתגובתומוגבלאינו ,המגיבהנפגעכיהדברותמשמע . 69ליליהפ

ובלבדומעשיסמיליסידיעלשונהבאופןיבלהגרשאיאלאנגדו,שבוצעה

לנפגעגמישותיתירוהמשפטבתי .הנפגעהאינטרסאתמשרתברדשה

 . 70הסבירותממתחסחרגאסלמעטוגובתבת

להיקףבאשרוהןהתגובהלחריפותרשבאןההנורותיהסבמתחס

שבוצעההשמצהעלהמוניבפרסוסלהגיבסבירזהאיןלמשלכך ,פרסומה

לאיןהפחותהוניתראשלהשמצהביותרחריפהבהשמצהאוהפרטברשות

 . 71שיעור

הגישההאמריקני,ןיבדבנושאהקיימתתחלוקהמאףעלכילהוסיףיש

 ,התגובהדרכהשבוצעההפלטפורמהעלגסחלהההגנהכי ,הנהלתבקוהמ

מבצעהואשדרכההמדיהאלגסאותהמקריןלהגנה,הזכאיבמגיההיינו

פרסוס,בעבור "התגובהלייהגנתזכהאמריקניעיתוןלמשלכך .הפרסוסאת

 . 72זולהגנהזכאישהיהשלישיצדידיעלונחתסשנכתב

מכיריסהמקובלהמשפטעלהנשעניסבארצות-הבריתהרעוןלשדיני

לשוןבגדרהיהשוניהראהפרסוסלהלן:יסהתנאבהתקייסהתגובהגנתבה

רהיקבעתהנעשהתגובה ; 74יהראשונלפרסוסרלוונטיתהתגובה ; 73עהר

ובהיקףבחריפותהמפרופורציהחורגתואינהסבירההתגובה ; 7Sלבבתוס

 . 76מהפרסו

זיקהבעליהיההמגיבכי ,הנוההגנהימושבמהמחויבנוסףעיקרון

העולההשאלהנוינלעני . 77הראשונימהפרסוסהנפגערסלאינטמספקת

הספציפיהנפגעההגנה:שלהתפרסותהקףהימהו ,היאזהרוןעיקחנוכ

 ,אדסיכולהאסכלומרעמו?בני ,ומולאבני ,מקורביו ,חתומשפיבנבלב,ד

ולזכותהספציפיהנפגעבשסלהגיבנגדוהופנתהלאהראשוניתשההשמצה

הנדוןלנושאבהתאסהשאלהאתננסחאסלנפגע?כלשהיזיקהבשלבהגנה

להגיבמהציבוראדסכלרשאי ,הזיקהלעקרוןבהתאסאסנשאל ,רמבמא

הגנה?לותלזכוהגזעניהביטוירססמפנגד

לשאלההתשובהכיהרושס,מתקבלהאמריקניוהדיןהפסיקהוחמנית

מוסריתחובהרטית Pומובחברהאוםכלעלמוטלתלועתי

לעשות , Pבחובמפורשבועה Pאיכהאםגםוחברתית,

מפכיהםומזהירגזעכותובריף pתובכלהמגכהפרסום

איןכימקריס,במספרקבעובארצות-הבריתמשפטבתישלילית.זו

בשלהראשוניהמפרססאתהרעבלשוןלתקוףרישיוןבעלייהמתנדב"

 . 78לאחרקודמתהרעלשוןהוצאת

להיכנסמנתעלהנפגע,לאינטרסישירהזיקהבעללהיותהמגיבעל

 ,הרעבלשוןנתבעשלהגנתואתהמשפטביתדחהלמשלכךההגנה.בשערי

 . 79נגדוולאאביונגדהייתהתגובתואתשגררהשההתקפה,מאחר

61 817 . Telniko.!Jv. Mat!lsevitch, [1991] 4A11 E.R רשתפהלן:(לTelniko.!J ואTelniko.!J 
case (. 

62 1590 ) 1991 ( P. Hutchesson "Te1nikoff v Matusevitch" 141(6529) NLJ . 
63 G. Bindman "A Ta1e ofTwo Russian" 148 (6829) NU(1998) 307; Matusevitch 

10628 v. Telnikojf (1998) U.S. App. LEXIS :רשתפ(להלןMatusevilch וא

Matusevich case (. 
64 ,. A. Grubb The La\v ojTol,t (2002) 1087; Reynolds v. Times Newspapers Ltd 

615 , 609 . 1 E.R 4 [1999ו A [. 
65 2 ) 1908 ( Grubb, supra note 64, at p. 1095; Hllnl v. Stal' Newspaper Co. Ltd 

769 K.B, 309, 320; Campbel/ v. Spottiswoode (1863) 3 B & S . 
66 , 64 London artisls Ltdv. Littlel' [1969] 2 Q.B. 375, 391; Grubb, supra note 

1097 . at p . 
67 Grubb, Sllpl'a note 64, at p. 1088; Contl'ol Risks Ltd v. New English Library 

61 Ltd. [1989] 3 A11 E,R. 577; Telnikojf case, Sllp,'a note . 
68 J.A. Bryant "Libe1 and Slander: Qua1ified Privi1ege ofRep1y to Defamatory 

1083 ) 1972 ( Shenkman v. O'Mal/ey (1956) 157 ;Pub1ication" 41 A.L.R.3d 
290 N.Y,S.2d רשתפהלן:(לan וShenkn ואForelich v. Capital ;(Shenkman case 

1559 , 1541 ) 1994 . Grubb, sup,'a note 64, at p. ;Cities/ABC, 37 F,3d (4th Cir 
1135- 1136 ; . 1 E,R וT11I'ner v. Mel,'o-Goldlvyn-Mayer Piclures, Ltd [1950] 1 A 

449 
 .)ס"שת(הפליליבמשפטעצמיתהגנהרוסנגי 'בוראהפליליבמשפטהעצמיתהההגנעל 69

70 , Bryant, sllpra note 68, at p. 1083; Shenkman case, sllpra note 68; Grubb 
1135- 1136 . sllpra note 64, at pp . 

71 ; 1135-1136 . Bryant, Sllpra note 68, at p, 1083; Grubb, supra note 64, at pp 
650 . Watts v. Times Ne\vspapers Ltd., (1997) Q,B . 

72 . P,'eslon v. Hobbs (1914) 146 N.Y,S 419; Bryant, supra note 68, at pp 
1103- 1105 . 

73 . Bryant, sllpra note 68, at p. 1083; Shenkman case, sllpra note 68, at pp 
11 35-1136 . 297-299; Grubb, Sllp,'a note 64, at pp . 

74 1091 . Krulech v. Schimmel (1966) 50 Misc. 2d ;Bryant, supra note 68, at p 
 Grubb, supra note 64, at pp. ;(Krlllech caseוא Krutechפרשת :ן(להל 1052

1135- 1136 . 
75 1099 . Bryant, supra note 68, at p . 
76 1096 . Jbid, at p . 
77 1135-1136 . Bryant, supra note 68, at p. 1102; Grubb, sllpra note 64, at pp . 
78 1102- 1103 . Krulech case, sllpra note 74; Bryant, Sllp,'a note 68, at pp . 
79 670 . Rilschy v. Garrels (1916) 195 Mo. App . 
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עדייןנוצרהלאהאנגלו-אמריקניבמשפטגסכילומרניתןלסיכוס,

יכולותמותיהקיההגנותזה,מאמרוסקעשבהןלנסיבותוחדתמיההגנ

בהןאיןודאיאך ,עשנתבלדובראפקטיביתהגנהלספקאחדיסקריסבמ

דורביסנגדחריפיסגינוידרבישלפרסוסלעודדכדיאומלאבאופןלהגןכדי

גזענות,דבריונגדגזענייס

לפרשנותהצעהו.
חופששלגבולותיובעיצובמרכזימשפטיליכהואהרעלשוןאיסורקחו

בונעשהכיוינראבפרט,התקשורתבכליהביטויוחופשבכלליטויהב

גזענותידברפרסוסשלוהגינויהביקורתאתןולצנלהרתיעמנתעלשימוש

לשוןאיסורחוקלהוראותפרשנותלהציעשמבקאנילהלןלגזענות,הוהסת

 ,וקיצוניחריףיגינולרבות ,גינוידרבילמפרססמיוחדתהגנהשתעניקעהר

אנימכ,ךיתרה ,מפרסמיסשהסגזענייסיסמפרסוועלסיגזענסידוברעל

הוצאותלרבות ,הוצאותלפסוקבסמכותסושישתמהמשפטיבתיכיעמצ

הגזענייססיוברדהאתלהרתיעמנתעל ,עונשימרכיבכוללותהדלותמוג

המשפטבבתילרעהשימוששלהתופעהאתולמנועהמשפטלבתימלפנות

המגניסאתולהרתיעביקורתלמנועמנתעלהרעלשוןאיסורקוחוב

ורבאשונהרבאשאיההמוצעתההגנהלשמטרתההגזענות,דרבישלסיפירחה

פרסומיסחריףבאופןלגנותשלנוסיתונאיוהעהרוחאנשיאתלעודד

 ,בגזענותלמאבקחשובהתרומהתרוסלכךוגזענותבהסשיששיסומע

 ,הישראליתלדמוקרטיהכךלכהחיוני

שהואאוםעללומרכיובע P 'Yוב' Pהרצ'בענייוהויו POפ

שהואחושבלאאחואףכיהרע,לשוןמהווהאינו"עכבר"

אוםעלאמירהעלגםלחוליכולהזו.הלכהעכברבאמת

"נאצי"שהוא

הרעלשוואיסורחוקלהגנותחדשהפרשנות . 1

הקיימותהגנותילשתתיותכליתחדשהפרשנותלהלןעילהצמבקשיאנ

לפיוצריכותלשונןלפיהיכולותהרעלשוןרואיסלחוק 15ףעיסלפיסוהי

לדבריחריפיסיוינגדרביהמפרססלאדסדדועיואףהגנהלשמשןיתתכל

ת,גזענו

 :כךקובע ) 2 ( 15עיףס

הנאשסאסטובההגנהזאתתהאהרעוןלשלבשאזרחיאופליליפטמשביי

 :האלוהנסיבותבאחתלבבתוסהפרסוסאתהעשהנתבעאו

 ] ..נ,
חובהעליוהטילוהפרסוסהופנהושאליהאדסלביןבינושסיהיחס ) 2 (

 "פרסוסאותולעשותחברתיתאווסריתמ ,קיתחו

נועדהדבריספרסוסשבהסמקריסלאותסהגנהלתתנועדזהסעיף

האדסעלחובהשישומכאן ,באדסלפגיעהסכנהמפניולהזהירלהתריע

הרע,לשוןמשוסבהסכשישגסהדבריסאתלפרסס

 ,וחרבתיתמוסריתחובהדמוקרטיתבחרבהסדאכלעלמוטלתלדעתי

תוקףבכלהמגנהפרסוסלעשות , 80בחוקבמפורשקבועהאינהאסגס

האדסכבודבחוק-יסוד:נעוצהזוחובהמפניהס,ומזהירגזענותדברי

מעקרונותוכןהאדס,כטדעלהמגנההחוקתיתהמסגרתאתהקובעוחירותו

בעניין ,באחרונהס,יהישראליוהחברההמדינהשלהיסודומערכיסודיה

באופןזוהגנהטענתנדחתהבירושליס,המחוזיהמשפטבביתשניתןפריג'

הסעיףשלבגדרוכיקבעהמשפטבית ,שונות)מעטבנסיבותכי(אסמפורש

 , 81כולולציבוראולמדינההיאהסכנהשבהסמקריסלהכניסניתןלא

 ,הצדקהואיןמקוסאיןהקייס,לחוקכושלתופרשנותטעותזוהילדעתי

מפנילהתרעהורקאךההגנהאתלהגביל ,בתכליתוולאהחוקבלשוןלא

בענייננוהרי ,הזוהגישהאתנקבלאסגס ,אולסאחד,לאדסאישיתנהסכ

אולדמוקרטיה ,למדינהכלליתסכנהרקאינהבגזענותהגלומההסכנה

הסכנהבהתממשותאפילוואולי ,ממששלהנבסכהמדוברכולו,לציבור

הקטצהשלהטובבשסרקאינההפגיעהאנשיס,שלמסויסבציטרלפגיעה

ארוכהובשורההאדסבכטד ,לעילכאמור ,גסאלא ,הגזענותמדרביהנפגעת

 ,הציבורילסדר ,שייהאלביטחוןהקשוריסואינטרסיסערכיסשלנוספת

וחירות,שוויוןשלולערכיסולמדינה,לקהילההאדסשלהשייכותושתחלת

ישועמומהערטילאיתהיאהחברתית"ייאו "המוסריתייוהחובהאילוה

חובהכיהעליוןהמשפטביתשלרבורהולאמירהמפורשתלפסיקהמקוס

 , 82גזענותלגנותהחובהאתבמיוחדכוללתזו

אולגנותכדיאלאנעשהלאהפרסוסיי :כדלקמןקובע ) 10 (קטןסעיף

 ".לכןקודסשפורסמההרעלשוןלהכחיש

בחריפותלגנותלדורביסלאפשרבטאנואותנושתשמשראויזוהגנהגס

להרחיבשאיןהייתהבפסיקההשולטתהגישההיוסעדאמנסגזענות,דרבי

בנסיבותאולסעצמי,דיןלעצמולעשותלאדסלאפשרואיןההגנהגדראת

בידינואיןלדין,הגזעןאתשיתבעמילמעשהאיןכאשר ,שלנווחדותיהמ

אדסלכלולאפשר ,עצמידיןשלהזההחריגיהכלאתלפתחאלאברירה

 ,גזענותדרביעלחריףבגינוילהגיב

ברוחבירושליסהשלוסמשפטמביתסולברגהשופטפסקבאחרונה

רביסבמקריסלהיותעשויהרעלשוןדרביעלתגובהפרסוסכיוקבעדומה

שלהטובלשמופרסוסשגרסהנזקלתיקוןביותרוהיעילההמהירהרךדה

 , 83אדס

הציבורעלהרעלשוןלפרסוסבתגובהגסמפורשותדןסולרבגהשופט

שמפרססמיעלגסחלה ) 10 ( 15סעיףשלההגנהשלפיהדעתואתוהביע

ואפילו ,הציטרעלשפורסמההרעלשוןלהכחישאולגנותבכוונההרעלשון

 , 84הראשוניהפרסוסלביןהמגיבביןזיקהכלאיןשבהסבמצביס

מהותהציבור,עלהרעלשוןפרסוס ,לעילכאמורמהווה,גזעניפרסוס

כלאדס,שלשזכותובכךהמכירהכאןהמגולמתההגנהאתצמיחהמזו

הגנהשגסכמובןאותה,המפרססואתשפורסמההרעלשוןאתגנותל ,אדס
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מצביסבאותסדווקאנדרשת ) 2 (קטןבסעיףהקבועהההגנהכמוממש ,זו

פרסוס ,רהלכאו ,מסכשלעצמהוויסהרעלשוןשלההכחשהאוינוהגישבהס

לב,בתוסדעהמהבעתחורגיסאפילוליואו ,ןהגזעהמפרססגדנהרעןלשו

/4534א"בע ,אחרונהב ,) 4 ( 15סעיףלפיתרתומה נ'בע"משוקןרשת 02

זולגישהממששלתמיכההעליוןהמשפטביתגסנתן , 85ץ'יהרציקוב

זכותולביןהתובעידיעללכןקודסרסמושפודבריסביןישיררקשאהוהר

ידיעלשניתןזהיןדבפסקוחד,מיבבחריקףבהביטויופשלחעבהנתשל

ושסכאןוהמתואניאותובמסלולןהעליוטהמשפביתהולןברקאישהנ

תגובהשהיוומיסהפרסשלהרחבההקשרעלוהביטויחופשעלהדגשאת

להעניקשישמשקלהיי :כימזכירהמשפטיתב ,התובעשלודסקלפרסוס

נגישותלהאשר ,ציבוריתבדמותדוברמשרכאגסחלשנטובלשסלזכות

 , 86 "ציבוריפולמוסשלבמרכזונמצאתואשר ,התקשורתלכליהרב

עוסקיס,אנוהסבשלמקריסוחדיבממתאימיסהכדרבנותיססד ,ןאכ

לתקשורתנגישותהלשישציבוריתבדמותללכבדרןדוסמאלהיסרמקב

הולןהרציקוביץ'ענייןגזענייס,ייסויטבעותבאמציציבורוסלמפותויוצר

כאלה,לדבריסלהגיבאדסשלבזכותהכרהלקראתממששלדרןתכבר

מציעשאניכפי ) 10 (-15ו ) 2 ( 15סעיפיסותעבאמצנעשהלאהדברכיאס

 ,הרעלשוןבושישיטויבבמדוסאסהשאלהשליותרהמוקדסבשלבאלא

קובעהדיןפסק ,ירהסבהאדסיבעינאדסלהשפלתהגורסיטויבלומרכ

חושבלאאחדאףיכהרע,לשוןווהמהואינ "כסייעשהואאדסעלרלומכי

שהואאדסעלרהיאמעלגסלחוליכולהזוהלכה ,עכבראמתבשהוא

 !יצ'נא

ולאשלנוריסמקבמדויקליישוסניתןאינו 'הרציקוביץןעניי ,זאתעס

יהגזענרסוסלפבהגוהתשבהססירמקוישנסלהואיהבעיהאתתרופמידת

שלתושפלהללגרוסבהסשיש )"נאציייסתס(ולאמפורשיסבביטוייסהיא

לטעמי)לגיטימית,(הרהמטהוקיבדזוהילפעמיס ,מזויתרה ,ינהגזעסהדו

 ,יסחריפגינוידבריהמפרססשל

לשוןדינישלמיוחדותלהגנותמקוסישאלהבמקריסגסכיטועןאני

ע,הר

בדיניגסלבטאפטהמשלבתירויאפשמוצעתהבפרשנותאלההגנות

אתולעודד ,ותגזענבציבוריבקמאשליההראוותיניהמדאתהרעןולש

חשושלבלימ ,הדבריסנגדבגלוילצאתענותהגזביטויימיסדלוהסלהא

חוקיאתתילהערכמשקפתזותמדיניוהרע,לשוןהוצאתבגיןמתביעה

ודמוקרטית,יהודיתכמדינהישראלמדינתשלכיהערואתיסוד-ה

המוצעתההגנהגבולות . 2

חופשןיבהרעןולשאיסורחוקעובשקהראוימהאיזוןרוגלחשלאמנתעל

גבולותיהןאתתוירבזהלסרטטצורןיש ,האדסשלהטובושמןיבליטויהב

אינהזהבמאמרפורששאניההצעהשלהתכליתהמוצעות,ההגנותשל

אלא , 87טובסלשלזכותהביטויופשחרוןעקביןהכלליהאיזוןאתלשנות

דברישללמפרסמיס ,הקייסהאיזוןרתמסגב ,הראויהההגנהאתקלחז

באמצעותואפיל ,נייסגזעביטוייסשליוגינ ,סגזענייריסובדכנגדגינוי

לביןהביטויחופשןיבהאיזוןשינוימצריןאינו ,הגזעניהדוסעלהתקפה

ערןישהטובולשמוהגזעןהאדסלכבודאלהבמקריסשהריהאדס,כבוד

שלמלאההגנהישיגינודברולמפרסס,דומאחלשההגנהגסולכןןמונ

עליונה,ציבוריתחשיבותבעלייניסבעניהביטויחופש

 ,ההגנותאתלהגבילישומידתיותסבירותעללשמורמנתעלוכןלשס

 :כדלקמןלנסיבות ,) 2 ( 15סעיףלפיהמוצעתזואתרעיקוב

היהוהגינויהתגובהבאושבעקבותיו ,ניסהראשוהמעשהאוהפרסוס , 1

אחריס,שלהסיוסגשותהאדסבכבודיוודאקשהבאופןפוגעוככזהגזעני

ופרופורציונליירלוונטוהואהראשונילפרסוסתגובההיההמגנההפרסוס , 2

הראשון,לפרסוס

המשפטביתנדרשלכן ,המשפטתיבשמפעילאובייקטיבימבחןוזה

לביטויאוגזענילמעשהכתגובהנעשההנתבעשלהפרסוסאסבשאלהדוןל

הביטויאוהמעשהאסוהמורכבתהמקדמיתבשאלהלהכריעוכן ,גזעני

מבחןאינוזוהשאלביהראושהמבחןובןמ ,גזענייסאכןהס ,תוקףשהוא

שמגנההדבריסכילהוכיחצורןאיןלגזענות,הסתהשלתיהפלילהעברה

עמדהשלביטוימהוויסהסכילהראותדי ,תליפליעסהמהוויסססמפרה

סעיףבצירוף ) 4 ( 1סעיףלפיהציבורעלהרעלשוןבהסשישוכן , 88גזענית

לפיההגנהלמפרססלעמודצריכהאלהבותנסיבהרע,לשוןאיסורלחוק 4

המוטריתלגישהחוקייטבט ,-1998תשנ"חרע,ךזסעלתעמוזלאבחוקלראותייתכןכיאס 80

 'בטהקבועהמהחובהוללמוזלהקישניתןגסכךלזולת,לטייעחובההמטילהוהחברתית

ולאפשעמעשהלעשותזומספלוניכישיזעיימיפשע:מטוגעונהלמנועהעונשיןלחוק 262

שנתייס",מאטר-זינו ,השלמתואתאועשייתואתלמנועהטביריסהאמצעיסכלנקט

הזין,לפטק 17קהבפט , 55הערהלעיל ',פריגעניין 81

אתגסהכוללאזסשלהביטויבחופשהפוגעתבחובהמזוונאיןכילצייןכזאי ,זאתעס 82

להגיבזענותהגלזברישנחשפוהאזסבנימכללצפותניתןלאלהגיב,ולאלשתוקוזכות

וחברתיוטרימאופיבעלתכאמורהיאהחובה ,לחייבסרצוילאואףותגזענזונעלבגינוי

ועליהסלהגיב,שבוחריסמעטיסאותסיזיעלמתממשתיתהכללהחובהחוקי-משפטי,ולא

להגן,יש

תקזיןפורטס),(טרסגינתנ'גריזון 8515/03 )ס-י(א"ת ; 298 'בע , 31הערהלעילשנהר, 83

הזיןלפטק 7בפטקה , 5770 ) 4 ( 2004שלוס

 , 300בע' , 31הערהלעילשנהר,גסוראוהזין,לפטק 13-12בפטקאות ,שפ 84

 , 2091 ) 1 ( 2004וןעליתקזיןפורטס),(טרסהרציקוגיץ' 'נמ IIגעשוקןרשת 4534/02ע"א 85

טבעשהרציקוביץ'לאחר" :הרציקוגיץ')עניין(להלן:ונקהשופטשלזינולפטק 16בפטקה

השימושעללהליןיוכללא ,הזעותלכלוחמורקשהמוטיב ',בר'העכבמוטיאתבעצמו

במוטיב",

ונק,השופטשלזינולפטק 14בפטקה ,שפ 86

שללזעתי, ,הרצוילכיווןהעליוןהמשפטבבית ,באחרונההנוטה ,הזההרגישהאיזוןעל 87

עשויזהחשובזיןפטק , 85הערהלעילהרציקוגיץ',ייןנבעבהרחבהראוהביטויחופש

מאמרשלהיקפומחורגבומעמיקזיוןאךשלנו,הרעלשוןבזיניממששלמהפכהלעורר

ביקורתאוזעההבעתהסאלאעובזתייסשאינסביטוייסהמשפטיתבפטיקתלפיזה,

ובזיוןהואיל ,הרעללשון ,מטוימותבנטיבותנחשביס,אינס )"ברייעכהביטוי(כמובלבז

ניטיוןולאזעהוהבעתביקורתשמבטאגנאיביטויהואיינאצי"הביטויהישראליהציבורי

כללנכנטהואשאיןייתכן ,-30הבשנותבגרמניההנאציתבמפלגהחברותלאזסלייחט

 ,"הרען"לשובגדר

אומעשיסשלולתיאורגזענותהלהגזרתהנוגעבכלעיקרה,בפוליטיתמחלוקת,ישאמנס 88

מבחןאלאטובייקטיבימבחןאינומציעשאניהמבחןאולסנייס,כגזעמטוימיסביטוייס

לגזענות,הטתההאוטרהקייסהחוקעלהמבוטטאובייקטיבי
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באובאו-מזרחואורול ,ולוםצ

מהווההגזעןיזיעלהרעלשוןבעוולתוהשימושהואיל

מילטובת Pלפסוישהמשפטי,ההליךשללרעהניצול

מוגזלות,משפטהוצאותהגזענותעלגינויזברשמפרסם

עונשימרכיבהכוללות

המידתיותכיישלהדגחשוב .הרעלשוואיסורלחוק ) 10 (-15ו ) 2 ( 15פיםסעי

שהרידווקא,בתגובהאיפוקמחייבותנויאכאוהנדרשיםפרופורציהוה

 .ובוטהחריפהכלומר ,הולמתתגובהמחייבתהגזענייויטבהתעצמ

מענייוללמודניתולתגובההראשוניהפרסוםביוחסיהושאנבגם

הייתהשהתגובהבכןהעליווהמשפטביתריהכזהדיובפסק .הרציקוביץ'

הייתהמטרתהשכלבכןהכירוכוהראשונימהפרסוםיותרהרבהפהיחר

חוסהייכולווסלמהפוכיקבעזאתובכל ,"ולכגמו(להרציקוביץ)לובשילה"

 . 89 "הדעההבעתפשוחשלולבצ

 16בסעיףהקבועההחזקהאתלצרףכמובווראויניתואלההגנותל

גםכאולב.תוםשלחזקהיוצרהענייובנסיבותסבירפרסוםשלפיהלחוק

בשל .גזענותשללגינויההנוגעותהנסיבותשלבעצמתורילהכהמקום

לכטד 90הבינלאומיובמשפט ,הדמוקרטיתהישראליתבחרבהשישהחשיטת

אזרחיתעוולה ,מוסריתתועבהמהווהגזענייםדרביםופרסוםוהואילהאדם

וגדרותגבולותאתלהרחיביש , 91פליליתעברהגםמסוימותבותיסנוב
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לאלהבטיחישיהגזענהביטויאתוחריףעקביבאופולגנותקבועבאופו
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המאפשרות-1984ד l1תשמהאזרחי,הדיןסדרלתקנות )ב( 512סעיףלפי
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 ,בחקיקהמפורשאומיוחדאזכורלהןיוא ,התופעהאתזיהולאעדיין
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