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 מתביעות לשון הרע גורמי אכיפת החוק של חסינותם
 

 *אלעד פלד

 

 תוכן העניינים
 

 מבוא
 חוק איסור לשון הרע : הדין הקיים. א
 דיני הנזיקין והעונשין הכלליים: הדין הקיים. ב
 בין ספציפי לכללי: הדין הרצוי. ג
 של גורמי אכיפת החוק ושאלת הפרסום התקשורתי בפועלהיקף חסינותם . ד
 סיכום. ה
 

 תקציר 

 

נוקטים צעדים החשודים ונאשמים בפלילים  שלהתופעה  אנו עדים להתגברותבשנים האחרונות 

 מבקשהמחקר . משפטיים נגד אנשי רשויות החקירה והתביעה בגין פרסום לשון הרע בעניינם

ף היקואת  כאמורמפני תביעות חסינות ולעובדיהן  אלהלרשויות  הדרכים שבהן מוקנית אתלבחון 

 .דין הרצוידמותו של הקווים ל ולשרטט ,בדין המצוי החסינות

 

 תווהומ, ואת היחס ביניהן ,סוגיה המתוארתב העוסקותהמחקר בוחן את טיבן של הוראות החוק 

. בהתחשב בשיקולי המדיניות המגוונים שהיא מעוררת עניינהההסדר הסטטוטורי הראוי ב את

בתרחיש שבו גורמי  ותתמקדתוך ה, המוצע רהסדהלהשלכות המעשיות של נדרש גם המאמר 

 .אכיפת החוק מפרסמים לשון הרע בכלי התקשורת

  

 :המאמר מציג כמה מסקנות מרכזיות

 

פני אינו מעניק לגורמי אכיפת החוק הגנה הולמת מ 1965-ה"התשכ, חוק איסור לשון הרע. 1

 .תפקידם מילוי בעתתביעות לשון הרע בגין התבטאויותיהם ואפילו בגין מעשיהם 

 

המוסדרות , הליכים משפטייםפני ההוראות הכלליות בדבר חסינות המדינה ועובדיה מ. 2

מתאימה לטיפול המסגרת ה הן, להתעלם מהן בתביעות לשון הרע נוטיםאשר לעתים ו, בחקיקה

הוראות אלה מגלמות הסדר מודרני וראוי אשר מצד . בתביעות לשון הרע נגד גורמי אכיפת החוק

אדם בידיים ריקות  אינו מותיר אחרומצד , על תפקודו של השירות הציבורי יעילותבאחד מגן 

נועד בהינתן השיקולים שהסדר החסינות הכללי . הנגועה בפסול חמור שנפגע מפעולה שלטונית

תביעות לשון הרע המוגשות נגד את אין הצדקה להוציא מגדרו , מסביר כך המחקר, ביניהם לאזן

 .מיוחדדין  בשבילןליצור גורמי אכיפת החוק ו

 

                                                      
אוניברסיטת , דוקטור לפילוסופיה; אילן והמרכז האקדמי למשפט ולעסקים-אוניברסיטת בר, מרצה מן החוץ *

' ברצוני להודות לפרופ. האוניברסיטה העברית, בוגר במשפטים; אוניברסיטת ניו יורק, מוסמך במשפטים; חיפה
 .על הערותיו החשובותמרדכי קרמניצר 
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על מסירת דין  חלה גם, וממילא חסינותם, יש להכיר בכך שסמכותם של גורמי אכיפת החוק. 3

זכאים ליהנות  הם. וחשבון עובדתי לציבור בכל הנוגע לפעילותם ולעניינים הקשורים אליה

ת צורת התנסחוובבחרם טיב הנושאים המדּווחים לציבור  שקלם אתב" מתחם סבירות"מ

, למשל, מן התחום הנזכר וכוללתבמידה ניכרת כאשר התבטאותם חורגת , עם זאת. מסוימת

או שאינן מעוגנות  ,מספקת לנושאו של ההליך הפלילי הנדוןזיקה עניינית  חסרותהאשמות 

או שנוקטות מילים , שאינן משקפות את עמדתה הרשמית של הרשות הרלוונטית, בממצאיו

. לחסימה מקדמית של התביעה תוך פגיעה בזכותו של הפרט לשם טובאין מקום , בוטות במיוחד

, נושא אופי פרטי יותר משלטוניו של ממששבו הפרסום אינו משרת מטרה ציבורית , בתרחיש כזה

 .מוצדק לגופו היה הפרסוםרק אם יוכיח כי  –בדומה לכל מפרסם אחר  –להגנה זכאי הנתבע 
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 מבוא

   

פסק  עדוהמשטרתית החקירה  משלב. בשמו הטוב פוגע מטבעודם הליכים פליליים נגד אניהול 

במידה , פרטהקושרים את הפרסומים מסוגים מגוונים את ההליכים  מלווים משפטהבתום  הדין

אותם פרסומים הוא גורמים למקור הראשוני ה. רה פליליתביצועה של עב  ל ,משתנה של נחרצות

נובעת בעיקר של הפרסומים התדמיתית  השפעתםו, שלטוניים המעורבים בניהול ההליכים

 .מהפצתם העוקבת על ידי כלי התקשורת אל הציבור הרחב

 

בעלות תוכן מילולי גלוי ומוצהר  "טהורות"התבטאויות  כמובן כמקור לפרסום פוגעני משמשות

בחוות , בדוחות, פנימייםבדיונים  ראיות וממצאיםהצגת  ,ראיונותמתן , דובר הודעותמסירת כגון 

גם פעולות פיזיות או אולם . בית המשפטבטיעון ו הדלפת חומרי חקירה, ובמסמכים רשמיים דעת

, חיפוש ,(בפומביבמיוחד ) מעצר, גביית עדות ,ניהול חקירה גוןכ, מבצעות שהרשויות משפטיות

שהגבול בין ביטוי מאחר  .עשויות ליצור אפקט תודעתי דומהוהגשת כתב אישום  החרמת רכוש

בעקיפין עמדות במישרין או ומכיוון שמעשים רבים משקפים , א לא אחת מטושטשלבין מעשה הו

 2,תביעה ברפרסום בפרסום לשון הרע על ידי התנהגות  ראותלאפשר באופן עקרוני  1,נורמטיביות

שלטוניות הפעולות ה ,בפרט 3.להאדם סביר הנחשף להיה מובן יובלבד שהמסר הגלום בהתנהגות 

מהם עולה במפורש ש ,פה או בכתב-מסרים מילוליים בעל חילופי כרח תוךנעשות בה בהן עסקינןש

, הנחיות במורד ההיררכיה המנהלית העברת :אדםאו במשתמע טענה בדבר אשמתו האפשרית של 

או רשויות אכיפה  המשפט יתפרקליטות ובינן לבין בלבין המשטרה , למשל) יםארגוני-בין מגעים

 4,(הודעה על מעצר ועל עילתו, למשל)ם של הצעדים הננקטים טיבם וטעמ על יםהסבר מתן ,(זרות

 טענותת ומהן משתמעש לנחקריםהצגת שאלות , למשל)גורמים חיצוניים  עםניהול דין ודברים 

 .וכדומה 5(החשוד כלפי

 

. לשון הרע עולה כדיאכן בפני צדדים שלישיים של אדם בפלילים שהאשמתו קשה לחלוק על כך 

לשון הרע היא  6,אמריקנית-הגישה האנגלו המשקפת את, ח בדין הישראלילפי הגדרתו של המונ

בין , להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה או לבוז מצדםדבר שפרסומו עלול 

השאלה אם ייחוסה של התנהגות פלונית לאדם אכן צפוי  7.לו התנהגות המיוחסתבשל  שארה

 לטיבהבאשר  חברהשל ההנורמטיביות תפיסותיה  פי עלמוכרעת לגרור את התוצאות המתוארות 

                                                      
1
, צווי גיוס ודגלי ארצות הברית לשרוףהדיון במשפט האמריקני באשר לחוקתיות האיסור את , למשל, ראו  

 .United States v. O’Brien, 391 U.S. 367 (1968); Texas v. Johnson, 491 U.Sהמתמקד בעקרון חופש הביטוי 

397 (1989) . 
2
 ,Frank J. Cavico ;(2005) 214-213 הדין המצוי והרצוי: לשון הרעניצר ובועז שנור מרדכי קרמ, חאלד גנאיםראו    

Defamation in the Private Sector: The Libelous and Slanderous Employer, 24 U. DAYTON L. REV. 405, 

 Dave Kluft, Beyond Words: The Potential Expansion of Defamation by ראו גם. (1999) 427-428

Conduct in Massachusetts, 83 B.U. L. REV. 619 (2003) 
3
 89/04א "ע; (2002) 617, 607( 2)ד נו"פ, חסון' אפל נ 1104/00א "ע ראולעניין קביעת המסר העולה מן הפרסום   

  (.2008) 17' פס, 2030( 3)2008על -תק, שרנסקי' נודלמן נ
4
הטלת עיקול בשל חוב ) (10.11.2005, לא פורסם) אביב יפו-עיריית תל' נ אוחיון 29692/03 (א"תשלום )א "תראו   

 (.ארנונה כלשון הרע
5
 Lutz v. Watson, 525 N.Y.S.2d 80 (4th Dep’t 1988) ראו  

6
-b ;GATLEY ON LIBEL AND SLANDER 12הערה  ייחודוב, RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS, § 559ראו   

13, 41-42 (11th ed., Patrick Milmo & W.V.H. Rogers eds., 2008). 
7
 .1965-ה"התשכ, חוק איסור לשון הרעל( 2)1, (1)1סעיפים   

http://international.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=WLIN1.0&vr=2.0&DB=0000602&FindType=Y&SerialNum=1988029699
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חזקה  האסמכת הוא "פלילי"תיוג העצם , במעשה פלילי עסקינןכאשר , והנה 8.של אותה התנהגות

במי שביצע  תהמוטבע ולסטיגמה לפי ערכי הקהילה מעשהב הכרוךהמוסרי  לפגםמאין כמוה 

טלת וה, דיני העונשין רים לפיקביעת מעשים אלה כאסו. (לכאורה או לאמתו של דבר)אותו 

 יםכפסול מעשיםהרואה את חברה הש ותמלמד, על מפרי האיסוריםסנקציות החריפות ה

לאותן ומעשית רשמית  הגושפנקמתן ב את אות הקלון ותמחזקובה בעת , ביותר יםחמורוכ

 .ות חברתיותהשקפ

  

 החשוד או הנאשם ידירה על שטוענים לביצוע העב  הם  שלטוני או מי מעובדיו שמוסדהעובדה 

בתרחיש הנדון הפגיעה ש יש מקום לגרוס, האדרב. לשון הרע גדראינה מוציאה את המקרה מ

הציבור  9.הם קשים במיוחד ,בעקבותיה ורגשות העוינות המתפתחים כלפיו ,בשמו הטוב של הפרט

 ותדמצוי ןמודע לכך שהו, בתחום הפליליוהפרקליטות  המשטרהשל המובהקת  ןמכיר במומחיות

 אף מניח הוא, כפי הנראה, במרבית המקרים .לבירור האמת נרחבות ובסמכויות רביםבמשאבים 

מפיצי עומת וכי ל ,בדיקה יסודית של העובדות בעקבות רשויות אלה מגבשות את מסקנותיהןש

 זרים משיקולים עניינית ואובייקטיבית ואינן מונחות דרךב פועלות הן דיבה רבים אחרים

  .חריים או אחריםמס, פוליטיים

 

של הוודאית או האפשרית אשמתו בדבר גורמי אכיפת החוק  מצדמסר מפורש או משתמע  לפיכך

של  תדמיתועל  מעיבהמסר  .אף אם הלה טוען בלהט לחפותו, אמין מאודכבציבור נתפס  ,אדם

איש כאשר מדובר ב 10.על פרנסתוולעתים  על משפחתו, על נפשו, על קשריו החברתיים ,אותו אדם

 מסר נישאה. בהם הוא חפץשנפגעת לא אחת גם יכולתו להיבחר או להתמנות לתפקידים  ,ציבור

 פתיחת חקירה משטרתיתכגון  מוקדמים הליכים בעקבותאלא גם סופית הרשעה  בעקבותלא רק 

למרות חזקת  .פרטבד ֹובסיס לחש שישעמדתן של הרשויות  על המעידים, הגשת כתב אישום וא

אין "ש הואבאופן טבעי  הרושם הנוצר ,בשלבים אלה לחשוד או לנאשם הנתונהית הפורמלהחפות 

  11.שהוא אשםאפשרות סבירה  המבססותכלומר שיש עובדות , "עשן בלי אש

 

פגיעה שלטונית בשמם כל שכלשון הרע אין משמעו סיווגם העקרוני של פרסומים כאמור אלא ש

מן העבר השני של המתרס ניצב  .ות לפיצוייםזכומקימה אסורה  אהיהטוב של חשודים ונאשמים 

זכותו של כמו גם , לא מוראבו באופן תקיןלפעול  אכיפת החוק לגורמילאפשר החברתי הצורך 

של מלאכת אכיפת  תשגרתיתוצאה , כאמור, אהוצאת דיבה הי. םהציבור לקבל מידע על פעילות

 תתביעל הופן תיאורטי עילבא משמששלטוני הנעשה במסגרתה  הליךוכמעט כל , החוק הפלילי

אנשי המשטרה  לבם שללטעת בהכרה רחבה בעילה זו הלכה למעשה עלולה  .לשון הרע

 אשר יעוות את שיקול דעתם המקצועיחשש , והפרקליטות חשש מתמיד להיתבע באופן אישי

 יפריע להםהכורח להתגונן תדיר מפני תביעות אף . פחות נכונות וצודקות להכרעותויביאם 

                                                      
המשפט הישראלי אל הדין האמריקני בסוגיית חופש -פנייתו של בית? יתקול אמריקה בעבר"ראו אמנון רייכמן  8

 (.2006 ,מיכאל בירנהק עורך) 218, 185 התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל! מדברים, שקט" הביטוי
9
 :?Peter B. Kutner, What is Truth; (1995) 855, 843( 2)מטד "פ, ידיעות אחרונות' קראוס נ 3199/93א "עראו   

True Suspects and False Defamation, 19 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 1, 3 (2008) 
10

 לפסק דינו של השופט לוי 69' פס, 2954( 1)2008על -תק, היועץ המשפטי לממשלה' נ( 'א)פלונית  5699/07ץ "בג  
(2008). 

11
ח הוועדה לבחינת ההסדרים בעניין פרסומים מחקירות משטרה "דו; 855' בעמ, 9ש "ה לעיל, קראוס נייןע; שם  

 . 55' בעמ, 9ש "ה לעיל, Kutner ;(דוח ועדת וינוגרד: להלן) (2000) 10-9, וגופי חקירה סטטוטוריים אחרים
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שבו משפטי במשטר  תהיה, בעוצמתה אם כי פחותה, שפעה דומהה 12.םלמילוי תפקיד רלהתמס

 שהרי רצונה, מסוג זה חשופה לתביעותתהיה  (להבדיל מעובדיה)עצמה  (או המדינה)הרשות 

בגין שתקבע ובסנקציות  לעובדיהשתיתן בהנחיות  יבוא לידי ביטוי ניכרתלהימנע מחבות כספית 

 .הציג את עמדת הרשות בהליכים נגדהלגם שייאלצו בפועל הם  והאחרונים 13,הפרתן

  

זכותם של חשודים  בינו וביןתוך איזון , לידי ביטוי בדיני לשון הרעחייב לבוא המתואר  השיקול

השלטון לרשויות תביעה פני הענקת חסינות מבכיום  מוגשםשיקול זה . ונאשמים לשם טוב

של ולהיקפה  לאופייההותיות מתעוררות באשר שאלות מ, להלןאלא שכפי שיוסבר  ,ולאנשיהן

תוכנו של הסדר החסינות הבנת ל נוגעתאחת  שאלה 14.בדין הרצויאותה חסינות בדין המצוי ו

האמור לבין הסדרי המיוחד עוסקת ביחס שבין ההסדר שאלה שנייה . בחוק איסור לשון הרעש

 לשמר אתובעצם הצורך , יםהליכים משפטיפני סינות המדינה ועובדיה מח שלהכלליים החקיקה 

הראויות טווח הפעילויות הגדרת עניינה , בעיקרהיישומית , שאלה שלישית .מיוחדההסדר ה

 הנוגעמורכב ואקטואלי במיוחד  מקרה לבדיקהראוי בפרט  .של החסינות הגדרללהיכנס 

וצר תאינן רק שו קשורתכלי התבמישרין ללהגיע מיועדות הלהתבטאויות של גורמי אכיפת החוק 

 .שאלות אלה תידונה כעת כסדרן. מעשיים או משפטייםאכיפה  צעדילוואי של 

 

 בכמהלהיות מלובנת , באופן עקרוני, יכולההייתה  הנוכחיעל הפרק במחקר  עומדתהסוגיה ה

חשודים ונאשמים  כלפי והתקשורתי שלטוניהיחס ה הוא שבהםהראשון . הקשרים רחבים יותר

. ולמשפט צדק באמות מידה סבירות של כיבוד זכותם לשם טוב מידת עמידתוו ,שטרם הורשעו

קשר ה  . היבטים ציבוריים ושאלות של אתיקה עיתונאיתלצד  כולל היבטים משפטייםנושא זה 

תביעות נזיקין בכלל , תביעות דיבה בפרטמפני רשויותיה ועובדיה , חסינותם של המדינה ואהנוסף 

ואולם ההצטלבות בין הקשרים אלה היא  .ד יותרכוללני עו מבטוהליכים משפטיים כלשהם ב

 .כפי שהוגדרה לעיל, יותר והמצומצמת שיוצרת את מסגרת הניתוח הנוכחית

 

, של חשודים ונאשמיםהציבורית ע על תדמיתם שבכוחם להשפיהגורמים  קרבמ, גיסא מחד

 ביותר מבחינה יםמבחינה מעשית והחשוב ביותר הם הבולטים שלטוניהנושאים בתפקיד 

משטר החלת , מרחיקות הלכת פעותיהוהש ,הם פועליםהמסגרת הרשמית שבה  לנוכח .נורמטיבית

. במיוחד מתבקשת נראיתאת גבולותיה הלגיטימיים  ובה בעת תוחם המגן על עבודתם משפטי

בגין מעשים  לשון הרעספר החוקים הסדר מיוחד לתביעות קבוע ב שבפועלהעובדה , מאידך גיסא

רשויות  קרבהבולטים ביותר משגורמי אכיפת החוק הם מפרסמי הדיבה דה והעוב, שלטוניים

בהקשר  השלטונית לבחון את סוגיית החסינותמצדיקות  ,השלטון מבחינה כמותית ואיכותית

להבדיל מלבצע פעולות  –הקלות שבה ניתן להתבטא , זאת ועוד 15.ולא בהקשרה הכללי ספציפי זה

                                                      
12

 (.2002) 262, 254( 5)ד נו"פ, ארבל' ישי נ-חטר 6356/99א "ע  
13

( 1)נא הפרקליט, "חסינות עובד הציבור –( 10' מס)חוק לתיקון פקודת הנזיקין "תמר קלהורה ומיכל ברדנשטיין   
293 ,303 (2011.) 
14

מוגדרת בו האחריות ש, לכאורה ניתן גם לתהות אם יש מקום לשמר את המבנה הנוכחי של דיני לשון הרע  
ואולם . הם בתורת חריג שהחובה להוכיחו מוטלת על הנתבע, לרבות החסינות השלטונית, ואילו כל סייגיה בההרחב

 ישזולת אם  ,בו פוגעהפרסום כל הפרט זכאי עקרונית להגנה על שמו הטוב מפני שהמושתת על התפיסה , מבנה זה
סטייה ממנו תהווה . המקובל בכללמושרש מאוד בישראל בפרט ובשיטת המשפט , הצדקה ספציפית לאותה פגיעה

 . זה המקום להידרש אליהן לאוהיא מעוררת אפוא שאלות עקרוניות רחבות ש, רפורמה מרחיקת לכת
15

נפרדת ו מיוחדתהוא גם דורש הסדרה משפטית שמתיימרת לקבוע  לא בהכרח מיוחדהנושא ראוי לדיון שהטענה   
 . י שייערך להלןשאלה זו היא עניין לניתוח המהות; מן הדין הכללי
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את שאלת  הופכת ,מותיה של הגדרת התפקיד הרשמיתת א"מחוץ לדל –פיזיות או משפטיות 

 . בענייננו רלוונטית במיוחדלגבולות החסינות 

 

א הנוש. חורגים אף הם ממסגרת הדיון ,לענייננו הנוגעים במידת מה ,נושאים ספציפיים כמה

ראוי לניתוח נפרד  נושא זה .תביעות לשון הרעפני חסינותה של הרשות השופטת מ ואהראשון ה

עצמאותה של המייחסת ל –זה המקום לברר את צידוקיה  לאשר א –המקובלת הגישה לאור 

ומבדילה אותה מכל רשויות  ,רבה במיוחד תּויעפגגם  כמו כמעט מקודשמעמד רשות השופטת ה

זה  בנושא גם ישבפועל  16.ומידה ההגנה הראויה אופן ההגנה עליה מבחינת השלטון האחרות

הדיון יצטמצם אפוא לחסינותן של רשויות החקירה  17.ברור למדיומיוחד הסדר חקיקתי 

 . ובראשן משטרת ישראל והפרקליטות, והתביעה

 

 בזכות לשם טוב ואף לאאינו מתמקד כלל  נושא זה. איסור הסוביודיצה ואה הנושא השני

ומטרתו למנוע השפעה פסולה מכל מקור שהוא על טוהר , בהתנהלותם של גורמים שלטוניים

יותר  וקיצוניותמתוחם לנסיבות צרות  בדין הקיים הואש לא למותר לציין גם .ההליך השיפוטי

 הגשתחל רק מעת הגשת כתב אישום או ה, מדובר באיסור פלילי בלבדשכן , מגדר דיוננו כאן

על להשפיע על מהלך המשפט או  מטרהבשנעשו ומכסה רק פרסומים , צו מעצרמתן בקשה ל

  18.דאיופשרות קרובה לוכא להצליח בכךעלולים התוצאותיו ו

 

ואף עומד במרכזו של תזכיר חוק  ,נמרץשיח ציבורי ומשפטי עצמו כשלמעורר ה, הנושא השלישי

טרם הוגש נגדם כתב ב פרסום שמות חשודיםלאסור  האפשרות ואה 19,מטעם משרד המשפטים

ר מהאיסו הרבה יותרחמורה וגורפת  אשהיהגבלה של חופש הביטוי ל נוגענושא זה  .אישום

ובדרך כלל מתמקד בתכונות או במעשים המיוחסים לפרט ה, המקובלבמובנו לשון הרע  לפרסם

 כמה מןמכסה  אינו הוא, בה בעת .אזכור שמואת או  על פלוניהדיבור עצם  אתמונע אינו 

אינה שלשון הרע מצד רשויות החקירה והתביעה  כגון, התרחישים שהמחקר הנוכחי עוסק בהם

לכל הדעות כמעט שאז ) אישוםהת לאחר הגשת כתב ממתפרסשאו  ,ורתבכלי התקשמתפרסמת 

להתנגד גם טעמים חזקים מאוד  ישנם, לגופו של עניין. (שם הנאשםאין מקום לאסור את פרסום 

במדינה דמוקרטית ומודרנית ראוי להכיר בזכותה . כאמורשמות חשודים פרסום  לאסורלהצעה 

לרשויות  נוגעהמידע כאשר  ייחודב, שים בקרבהמתרחעל האירועים ה להיחשף למידעשל החברה 

 על ביצועקבלת מידע המצביע ניכרת במיוחד נודעת לחשיבות . כפופות לבקרה ציבוריתההשלטון 

הזהיר ל מידע זה נחוץ כדי. לגמרי מבוסס ואיננעדיין המידע  גם אם, על ידי פלונילכאורה עבירה 

להפריך שמועות או , מידע שברשותםם למסור וספילעודד נפגעים או יודעי דבר נ, החשוד מפני

 במישור הציבורילאפשר הכרעות ומינויים מושכלים , מעורבים מי שאינם כלפיחשדות ציבוריים 

                                                      
16

חסינות אישי דפנה אבניאלי ; (1998) 540-539, 536( 2)ד נב"פ, בן שמחון' בן שמחון נ 3348/98פ "בש, למשל, ראו  
 (.2001) 47-1 ציבור

17
 .לחוק איסור לשון הרע( 5)13ראו סעיף   

18
חברת החדשות ' הרשקוביץ נ 10266/04א "וראו רע, 1984-ד"התשמ, [נוסח משולב]חוק בתי המשפט ל 71סעיף   

 .לפסק דינו של השופט לוי 67' פס, 10ש "ה לעיל, פלוניתץ "בג; (2004) 2' פס, 1704( 4)2004על -תק, מ"הישראלית בע
19

ראו באתר משרד המשפטים , 2009-ט"התשס, (עיכוב פרסום שם חשוד –תיקון )שפט תזכיר חוק בתי המ  
www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/F0BFBAF4-B418-4918-966F-

C46F6398AE21/0/TazkirPirsumSem.pdf . כל כתובות האינטרנט שמחקר זה מפנה אליהן נבדקו לאחרונה
 .26.5.2011בתאריך 

http://www.nevo.co.il/Law_word/law01/055_002.doc
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/F0BFBAF4-B418-4918-966F-C46F6398AE21/0/TazkirPirsumSem.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/F0BFBAF4-B418-4918-966F-C46F6398AE21/0/TazkirPirsumSem.pdf
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. בעידן האינטרנטבעיקר , מפוקפקתיעילותו של איסור פרסום שמות חשודים , לבסוף 20.ועוד

החריג  ואה שמות חשודים לפרסםסור איהלפיו ש, הקיים הדיןש יה אפואלצורך הדיון תה יהנחת

 .על כנו נותר 21,ולא הכלל

 

 חוק איסור לשון הרע: הדין הקיים. א

 

ומוסדות הנעשים בידי נושאי משרות , שורה של פרסומים צייןמ לחוק איסור לשון הרע 13סעיף 

 ההגנה. לפי החוקאינם מקימים אחריות אזרחית ופלילית אשר , הליכים רשמייםב ממשלתיים או

קובע  13שסעיף מאחר . למדי חזקה אהי תותבטאויות שלטונילהבדיני לשון הרע שייחד המחוקק 

כל אחד מסוגי הפרסומים הנדונים ש, מיהות הנתבעב בלא תלות, פתוגור תכללי בראשיתו קביעה

או הרשות השלטונית המדינה המשמעות היא ש, "לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי"בסעיף 

חשוב . החסינותמטריית תחת יו יחדחוסים  עובד המדינה שביצע את הפרסום בפועלוהרלוונטית 

אם ההאשמות גם נשללת  אינה השתחולתמבחינה זו  "מוחלטת"נחשבת להחסינות , מכך

הוכחה ה 22.או אפילו בזדון ברשלנות, בחוסר תום לב פעלהנתבע שפרסום הן שקריות או בש

על  כדי להביא לדחיית התביעהמונה מספקת הסעיף שהפרסום נעשה באחת הנסיבות הרשמיות ש

 .שמיעת ראיות הליך קצר ולא יקר שאינו כולללאחר  ,הסף

 

חויב בעל יבו מלא ש משפטי דיון שהחשש מפניההבנה  בגללנקבעה מוצקה ונרחבת זו חסינות 

שהוא ובאינטרס הציבורי  אופן ביצוע התפקידב עלול לפגוע התנהלותו לגופהאת  להצדיקהתפקיד 

, להעיד ולהיחקר בחקירה נגדית מחייב, רבים זמן ומשאבים הליך משפטי מלא גוזל 23.נועד לשרת

, תום הלבטענת הגנת אמת בפרסום ו כגוןבשאלות עובדתיות ומשפטיות מורכבות כרוך ו

 .בהן קשה לצפייה מראש השיפוטיתשההכרעה 

 

א נעשה במסגרת התפקיד בית המשפט יפסוק שהפרסום לשהאפשרות  –נוסף  סיכון משפטי

 סעיףל אמנם נוגעתש, על פי קביעתו של בית המשפט העליון. צומצם על ידי הפסיקה –השלטוני 

החסינות חלה על כל , מידה גם לסעיפי משנה אחריםבבה  תקפהנראית אך , לחוק לשון הרע (5)13

ולת לוואי עכפסביר  פןשאפשר לפרשה באוהתבטאות התבטאות בעלת זיקה ממשית לתפקיד או 

 24.הכרוכה במילוי התפקיד

 

(. 9)13סעיף קבועה ב ,רשויות החקירה והתביעהביותר ל תרלוונטי שנראית ,הספציפיתההוראה 

וראה של רשות האו על פי ן ם שהמפרסם חייב לעשות על פי דיופרס"בנוגע ל מוקניתחסינות , לפיה

מדובר , על פני הדברים ".כאמור י לעשות על פי היתר של רשותארש אהמוסמכת לכך כדין או שהו

כל אדם ומטעם מטעם שנעשו  ,המוגדרים בדין כחוקיים ,פרסומים לחול עלסל שנועדה  בהוראת

                                                      
20

, מדינת ישראל' מן נ'תורג 5759/04פ "בש; 14-8' בעמ, 11ש "ה לעיל, וכן דוח ועדת וינוגרד, שםלדיון כללי ראו   
 .(2004) 658( 6)חד נ"פ

21
 .חוק בתי המשפטל (1ה)70סעיף   

22
חברת ' אבי יצחק נ 3614/97א "רע ;(1988) 801, 797( 1)ד מב"פ, מ"הוצאת מודיעין בע' בן ציון נ 348/85א "ע  

' חיר נ 1104/07א "רע; 265' בעמ, 12ש "ה לעיל, ישי-חטרעניין ; (1998) 67 ,26( 1)ד נג"פ, מ"החדשות הישראלית בע
 (.19.8.2009)לפסק דינו של השופט ריבלין  7 'פס, גיל
23

 .265 'בעמ, 12ש "ה לעיל, ישי-חטרעניין   
24

 .265-264 'בעמ, שם  
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הפרקליטות , גם המשטרה ובהן 13,25סעיף רשויות המדינה שאינן נזכרות בחלקיו האחרים של 

 .זרועות אכיפת החוק שארו

  

נדונה ההחובה  ,למשל. ינו בהיר די הצורךהאמורה א החסינותבפועל תחום התפרשותה של 

מדוע אפוא לא ברור  .ברישא של הסעיף יכולה לצמוח הן מן הדין והן מהוראה של רשות מוסמכת

יה כוחותכל מאחר ש. דין עצמובההיתר שנדון בסיפא יכול להינתן רק על ידי רשות מוסמכת ולא 

הרשות בהם שיתכנו מצבים ילכאורה  ,(מן החוק, וליתר דיוק)הדין מן של רשות שלטונית שאובים 

תחת  לפרסםהיא עצמה אינה יכולה שדברים  לפרסם לגורם חיצוני היתררשאית להעניק תהיה 

הנחיה הניתנת על ידי אורגן בכיר ברשות  להיפתר אם ,אולי, קושי זה עשוי .קורתה של החסינות

 שלשאל השאלה אם פרסום אך אז תי; הסעיףהוראת היתר לצורך ל תיחשבלעובדים הכפופים לו 

 –הפרסום והן את ביצועה  לעשות אתהמאגד בתוכו הן החלטה מטעם הרשות  –האורגן עצמו 

 .על פי היתר של רשות מוסמכתפרסום שנעשה ל ייחשב

 

למפרסם  שיקנו כדי צריכים ללבוש היתרה חובה אוהש פירוטרמת ההצורה ו ןניתן לתהות מה עוד

רות פליליות לחקור עב  , למשל – תר כללי לבצע פעילות מסוימתהאם די בהי. הגנה לפי הסעיף

? ם השלמתהעשיית פרסומים הנחוצים לשהכולל במשתמע גם  –ולהעמיד לדין את מבצעיהן 

לעתים תפקיד הכרוך  –אחת מרשויות החקירה והתביעה מינוי לתפקיד בעצם ההאם , לחלופין

 אם ?לפרסם לשון הרעשל ממש  "חובה" שאוכדי להטיל על נומספיק  –בשיקול דעת רחב  קרובות

יחס שבין חובה והיתר ה עולה סוגיית, חיובית אהי, או לפחות לאחת מהן, התשובה לשאלות אלה

ובחר , נעשית בסמכותת הכל פעולה מנהליתכוון להקנות חסינות לההאם המחוקק : סמכותבין ל

, לאש בהנחה? נו עובד מדינהרק כדי להרחיבה גם למי שאי" רשאי"ו" חייב"להשתמש במונחים 

 האם מדובר בחובה או, סמכות מנהליתמיותר ומפורשים ים צר הם החובה או ההיתר הנדרשיםו

היתר  חובה או היואו שמא יש להוכיח כי  ?לפרסם לשון הרע בנסיבות מוגדרותעקרוניים  היתרב

  ?לפרסם את עצם הדברים שבגינם הוגשה תביעת הדיבה יםספציפי

 

המדויקות של חריגה  ההשלכות עניינה ,אשר אין לה כל התייחסות בסעיף ,נוספתחה פתוסוגיה 

 .הסמכותההיתר או  ,מגדריהם הרשמיים של החובה

 

בית המשפט פסק דינו של במומחשת  ,בו עסקינןשבהקשר  פחותל, מעורר (9)13הבעייתיות שסעיף 

פרקליטת המדינה בקשר לחוות באותו מקרה נבחנה שאלת חסינותה של . ישי-חטרהעליון בעניין 

בסיס סעיף זה נראה , לכאורה. בעת מילוי תפקידה בעניין העמדתו של אדם לדין שהכינהדעת 

שנראתה לבית המשפט ראויה  ואולם כדי להגיע לתוצאה ,מתבקש לדחיית התביעהפשוט ו

תביעה דין הש היינו, ם הנוגעים לתפקודה של הפרקליטותמבחינת שיקולי המדיניות העקרוניי

זו  ,חסינות אחרת לע בית המשפט נשעןתחת זאת  .האמור סעיףלכלל נזקק לא  הוא 26,להידחות

כתיבת חוות דעת מן הסוג כיצד  להראות וניסה ,(5)13 קבועה בסעיףוה להליכים שיפוטייםהנוגעת 
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-תק, לאור' עיריית הרצליה נ 150326/09( א"תשלום )א "ת; 340' בעמ, 2ש "ה לעיל, שנורוקרמניצר , םגנאיראו   
 (.2009( )ח)6-(ו)6' פס, 11484( 4)2009של 

26
 .265-262' בעמ, 12ש "ה לעיל, ישי-חטרעניין   
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 היאשדומה , ובכל הכבוד –נכונה אף אם פרשנות זו  27.שיפוטי פקיד מעיןהנדון מהווה מילוי של ת

חוות דעת בנוגע להעמדה לדין  .מתחם מוגבל של נסיבותב היא רלוונטיתשברי  – מעטמאולצת 

במובנים מסוימים  היא אכן דומהנכתבת בעקבות הליכי שקילה ובירור שניתן להשוותם למשפט ו

הן . אינן מתאפיינות בכך חרות של רשויות אכיפת החוקפעולות והחלטות רבות אאך , פסק דיןל

גם לא  ולעתים נבדליםזכויות ואינטרסים בין בצורך לאזן , שיקול דעת נרחבבכרוכות  רחבהכ לא

יתרה . רשמי ומנומק דמוי פסק דין, מניבות תוצר כתוב לא בהכרחוהן , עבודה יסודית ודקדקניתב

יד שלטונית על בני אדם וחפצים היכולים  להניחאינה אלא לא אחת מטרתה של הפעילות , זומ

מפני סכנה מוחשית  ל שלום הציבורעלהגן או , לחקר האמת( ונםונם או שלא מרצמרצ)לתרום 

 .יריבות בין הרשות לפרטבפחות בריחוק אובייקטיבי ויותר מתאפיינת  ופעילות כזו, ומיידית

שיפוטית מגיע לשיאו כאשר  מעיןפעילות המשטרה והפרקליטות כ עבודתהקושי להגדיר את 

כפי , להתנהלות שיפוטית ראויה מנוגד לחלוטיןהדבר  שכן 28,תאנשיהן מתבטאים בכלי התקשור

 מכהניםואף אינו נעשה בפועל על ידי שופטים  29,כללי האתיקה לשופטים שקובעים היום רשמית

 .בישראל

  

הגנה הולמת  המשטרה והפרקליטות לאנשי מקנותאינן  13גם חסינויות אחרות הכלולות בסעיף 

, (5)13 סעיףאף היא ב המעוגנת, הליך שיפוטימשתתף בינותו של חס, כך. תביעות לשון הרעפני מ

מוחלפים בין במסמכים בכתב הלרבות , מכסה כל פרסום שנעשה במסגרת הדיון במובנו הרחב

בהוכחת  לא צורךבו 30,עורך דיןואף בהיוועצות מקדימה עם  ובינם לבין בית המשפטבעלי הדין 

כל  נטולי חלה על פרסומים היא אינהאך  31;א ההליךלבין נוש בין הפרסום ת כלשהיענייני זיקה

למי  13בסעיף  המוקנות חסינויותאשר ל 32.נעשו כלפי מי שאינו צד לו או אשר קשר פורמלי להליך

ת ומוגבלהרי הן  ,שנעשה במסגרת רשמיתקודם על פרסום  בצורה נכונה והוגנתלציבור שמדווח 

פרסומי ו 33,נוספיםקונקרטיים  ה פרסומיםולכמ ,אותם פרסומים רשמיים המוגנים כשלעצמםל

 ,ולבסוף .םעמאינם נמנים ( שנעשו בגדר הליך שיפוטי האלמ חוץ)המשטרה והפרקליטות 

אינה יכולה  34,על פי הוראתםאו  ,הממשלה או מי מחבריה מטעם פרסוםל החסינות הנוגעת

 שכולם אף ,תריו יםמדינה זוטר ים של עובדמיכפורשת חסותה על פרסו להתפרש באופן סביר

מפורשת הנחיה ספציפית ולא ב נעשו אם, לממשלה של ההיררכיה המנהלית בקודקודה כפופים

ה ואת שרי הכולל את ראש הממשל מוגדרצר והממשלה היא גוף . שרמאת הממשלה או  מאת

 36.כל זרועות הרשות המבצעתלבין אין לזהות בינו ו  35,הממשלה

 

 שין הכללייםדיני הנזיקין והעונ: הדין הקיים. ב

                                                      
27

 .261-260 'בעמ, שם  
28

איון ישם נקבע כי מתן ר, (17.6.2011, לא פורסם) 20' פס, אולמרט' לדור נ 33258-02/11( א"תשלום )א "תהשוו   
וכי אין מקום לדחות על הסף תביעת , כתב אישום להגישלכלי תקשורת על ידי פרקליט המדינה אינו שקול להחלטה 

 . ונילא בירור עובדתי ומשפטי מדוקדק של הזיקה בינו לבין התפקיד השלטבדיבה בגינו 
29

  .2007-ז"התשס, כללי אתיקה לשופטיםל 39-40סעיפים   
30

 (.1974) 624, 620( 2)ד כח"פ, מדינת ישראל' זיידמן נ 364/73פ "ע  
31

  .22ש "ה לעיל, חירעניין   
32

 .624' בעמ, 30ש "ה לעיל, זיידמןעניין   
33

 .לחוק איסור לשון הרע( 11)13-ו( 10)13, (8)13, (7)13סעיפים   
34

 .לחוק איסור לשון הרע( 3)13סעיף   
35

 .הממשלה: לחוק יסוד( א)5סעיף   
36

ם שלו)א "ת; (2005 ) 17' פס, 9055( 4)2005מח -תק, אל כרמי' מ נ"ידיעות אחרונות בע 6146/05( ם-ימחוזי )א "ע  
 .(12.2.2003, לא פורסם) 11' פס ,סלומון' פלבן נ 5425/00( ם-י
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 אחריות משפטיתפני ליות המקנות הגנה מבחוק הוראות כל נוספות זה עתה תיסקרשהדין  על

הוראות אלה לאת תשומת הלב להפנות  חשוב מאוד .לטוניהנעשות בהקשר חוקי או שלפעולות 

 דיןה, למשל, כך. קרן זוויתל אותן דוחקאו  משכיח אותן ,נראהכך , הדין הספציפי לעתיםש מאחר

לסילוק בקשה בלאחרונה  בדיון שנערך אף לאו 37ישי-חטרבפסק הדין בעניין כלל  כללי לא נזכרה

 38.על הסף של תביעת דיבה נגד פרקליט המדינה

   

לא תוגש " הולפי ,[נוסח חדש]לפקודת הנזיקין  (א)א7סעיף בקבועה המרכזית הכללית ההוראה 

זולת אם , "לוי תפקידו השלטוני כעובד ציבורמי תובענה נגד עובד ציבור על מעשה שעשה תוך כדי

" עובד ציבור" ."ביודעין מתוך כוונה לגרום נזק או בשוויון נפש לאפשרות גרימתו"נעשה המעשה 

מוגדר " תפקיד שלטוני"ואילו  .או עובד רשות ציבוריתלפקודה כעובד מדינה  7מוגדר לפי סעיף 

: יסוד-לחוק( 2()ד)15סעיף  מכוחץ "קורת בגלביהכפוף תפקיד ציבורי על פי דין כסעיף באותו 

הפרטי אין לו מקבילה במגזר אשר באופן ספציפי את השלטון ו מאפייןה תפקיד כלומר, שפיטהה

מערכת אכיפת החוק  עובדי עלהחסינות חלה שמשמעות הדבר לענייננו היא  39.או במשפט הפרטי

 ( 7בסעיף " המדינה ובדע"הכלולים במפורש בהגדרת ) ובהם אנשי המשטרה ,זרועותיהל

הגדרתם של עובדי מדינה ורשויות ציבוריות שיש להעיר  40.בין בכירים ובין זוטרים, והפרקליטות

, אף אם אינו עובד מן השורה, תפקיד ציבורי על פי חיקוקמן כל אדם הממלא מטע כוללת 7בסעיף 

ת נהנים מן החסינות לפיכך על פי הפסיקה והספרו. מי שרק התקשר עמן בחוזה קבלנות הוציאל

 המשפטי מהיועץ הסמכה כתב פי על פלילייםם כתובעי המשמשיםעורכי דין פרטיים גם 

  42.ובדיקה סטטוטוריות למיניהןחקירה  ומי שמתמנים אד הוק לכהן בוועדות 41,לממשלה

 

תביעות על תביעות לפי פקודת הנזיקין עצמה אלא גם על לא רק ככל הנראה חל  ל"הנ (א)א7סעיף 

של דיני  עקרונות כלליים חוק זההשואב אל תוך  לחוק איסור לשון הרע 7סעיף שון הרע מכוח ל

שכבר , 1944, את בית המשפט לפקודת הנזיקים האזרחיים מפנההאמור  7סעיף  אמנם 43.הנזיקין

יש לפרש את שאין חולק  אך  ,[נוסח חדש]נזיקין בפקודת ה 1968איננה בתוקף מאז הוחלפה בשנת 

טבלת השוואת הסעיפים ; סור לשון הרע כמחיל את הוראות פקודת הנזיקין המודרניתחוק אי

את , לכל סעיף של פקודת הנזיקים האזרחיים הנזכר בחוק נוגעב, הנספחת אליה מאפשרת לאתר

הוראות פרק שמהשוואה זו ניתן להסיק  44.נושא בפקודת הנזיקיןההסעיף המקביל שמסדיר את 

חוק  מצטרפות להוראות, חסינותם של עובדי ציבורב עוסקותה האלרט ובפ, לפקודת הנזיקין' ב

                                                      
37

 .12ש "ה לעיל, ישי-חטרעניין   
בכתובת  ראו, לסילוק התביעה על הסף 15.3.2011מיום  בקשה; 28ש "ה לעיל, לדורעניין  38

www.news1.co.il/uploadFiles/927654445171357.pdf . לחוק איסור לשון 13בקשה זו נסמכת על סעיף שיצוין 
 .40-35' פס, שםראו . ועל חוקי היסוד [נוסח חדש] הרע אפילו לצורך דחיית עילות המבוססות על פקודת הנזיקין

39
 . 306' בעמ, 13ש "ה לעיל, קלהורה וברדנשטיין; לפקודת הנזיקין 7סעיף   

40
לפסק דין הדוחה תביעת נזיקין נגד פרקליטת מחוז על סמך . 307-308' בעמ, 13ש "ה לעיל, קלהורה וברדנשטיין  

' נרוזנטל  117674/02( א"תשלום )א "בשראו ( 2005תיקונו בשנת כנוסחן לפני )הוראות החסינות של פקודת הנזיקין 
 (.2002) 19-10' פס, 316 (3)ב"מ תשס"פ, שיאוביץ

41
, קלהורה וברדנשטיין; (8.4.2008, פורסם טרם) (ד בונה"עו)מדינת ישראל ' סולטאן נ 3334/07( ת"שלום פ)א "ת  

 .313-314' בעמ, 13ש "ה לעיל
42

 .311' בעמ, 13ש "ה לעיל, קלהורה וברדנשטיין  
43

, קמחי' הפנר נ 1125/07( ץ"ראשלשלום )א "בש; (18.1.2007, לא פורסם) יעלון' אורן נ 32231/06( א"שלום ת)א "ת  
 .344' בעמ, 13ש "ה לעיל, דנשטייןקלהורה ובר; (2008) 14658( 1)2008של -תק
44

 (.1997) 82-81 דיני לשון הרעאורי שנהר   
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סעיף הוראת ל בעת שנחקק פנותל יכולהיה לא חוק איסור לשון הרע ש אף 45.איסור לשון הרע

בפקודת  רמליתפומקבילה  ואין לה 200546רק בשנת  לפקודת הנזיקין אשר הוספה, (א)א7

, 1981-א"התשמ, לחוק הפרשנות 25ל סעיף ניתן להסתמך בהקשר זה ע ,הנזיקים האזרחיים

לרבות , שלפיו אזכור של חיקוק בחיקוק אחר כוונתו לחיקוק המאוזכר כנוסחו בשעה שנזקקים לו

  47.הוראות שנוספו בו

 

ן למדינה והן קובע כאמור הסדר חסינות גורף הה, לחוק איסור לשון הרע 13סעיף עומת ל

מדובר אפוא . רק על עובד הציבור, על פי לשונו, גןמלפקודת הנזיקין  (א)א7סעיף , לעובדיה

בסעיף וכפי שמובהר במפורש , עילת התביעה המהותיתאת  מאיינתאשר אינה בחסינות דיונית 

האפשרות לתבוע את המדינה או את הרשות הציבורית כשלעצמה את שוללת היא אינה , (ב)א7

גם המדינה נהנית מחסינות מפני לם ואו  48.מכוח כללי האחריות השילוחיתשל העובד כמעסיקתו 

נזיקים הלחוק  3סעיף על פי . ומכוח מקור חוקי נפרד אחריםאם כי בתנאים , תביעות נזיקין

מעשה שנעשה למדינה אינה אחראית בנזיקין ה, 1952-ב"תשיה, (אחריות המדינה)האזרחיים 

אולם היא , יתמתוך אמונה סבירה ובתום לב בקיומה של הרשאה חוק, בתחום הרשאה חוקית

בו שהסייג המטיל אחריות בגין רשלנות חל בכל מקרה שנראה  .הרשלנות שבמעשלאחראית 

אף אם התובענה שהוגשה אינה מתבססת , התנהלות רשלנית מצד הרשות עקבנגרמה הפגיעה 

מן  ניתן להקיש זאת. על עוולת איסור לשון הרע, למשל, באופן פורמלי על עוולת הרשלנות אלא

 םאחריותאת  בעבר הסדירהר שא ,שנתן בית המשפט העליון להוראה בעלת סייג דומה נותהפרש

התנהלות העובד כאשר ש בהקשר זה מוסיף ו לפקודת הנזיקין7סעיף  49.הציבור ישל עובד

סטייה חמורה מהתנהגות  ומשקפת, במיוחד פסולה אשהביאה להטלת אחריות על המדינה הי

ית בין את חלוקת האחריות הסטטוטור .לשיפוי מן העובדאית זכ מדינהה , ראויה של עובד ציבור

הנכון בתובענה  לקביעת הנתבעדרך עוסקים בההמדינה לבין עובדיה משלימים כלליים דיוניים 

 50.שלטוניבשל מעשה 

 

תביעה ה אם, לנתבע הגנה תהא הולפי, לפקודת הנזיקין 6בסעיף  מופיעההוראה רלוונטית נוספת 

או שנעשה , לפי הוראות חיקוק ובהתאם להן"היה  או המחדלכאשר המעשה  ,רשלנותבגין אינה 

הגנה זו  ."בתחום הרשאה חוקית או מתוך אמונה סבירה ובתום לב בקיומה של הרשאה חוקית

 הנדונהחסינות השנראה  51.היעובדמדינה או ללולא רק המקיים את תנאיה  נתבעלכל  תנוגע

קרוב לוודאי  .לחוק איסור לשון הרע (9)13עה בסעיף הקבו חסינותל, במהותה ובתכליתה, דומה

לחוק איסור לשון הרע נמנע מלשאוב אל תוך החוק את ההוראה  7סעיף , בשל אותה הכפילותש

על סעיף זה אינו חל בדין המצוי ולפיכך , ל"הנ 6לסעיף  שקדמהבפקודת הנזיקים האזרחיים 

 52.תביעות לשון הרע

                                                      
45

 .82' בעמ, שםראו   
46

 .950 ח"ס ,2005-ה"התשס, (10 'מס)חוק לתיקון פקודת הנזיקין   
47

 .344' בעמ, 13ש "ה לעיל, קלהורה וברדנשטיין; 43ש "ה לעיל, יעלוןעניין   
48

 . 304-305' בעמ, 13ש "ה לעיל, ראו קלהורה וברדנשטיין. לפקודת הנזיקין 14-13סעיפים   
49

 (.1986) 218, 210( 1)ד מ"פ, פלורו' ננס נ 211/82א "ע  
50

 .319-332' בעמ, 13ש "ה לעיל, וראו קלהורה וברדנשטיין, ד לפקודת הנזיקין7-ב7סעיפים   
51

 .317-318' בעמ, 13ש "ה לעיל, קלהורה וברדנשטיין  
52

 .82' בעמ, 44ש "ה לעיל, ראו שנהר   
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 ראינו עוד. אם לא בפועל אזי לפחות בכוח, לענייננו מאוד נטירלוו כלליהדין הנו שמצא, אם כן

מספק מענה כי הוא והקבוע בחוק איסור לשון הרע  מיוחדברור הרבה יותר מן הדין ה דין זהש

לעובדי ציבור וקוהרנטית  מפורשתהתייחסות  יש בו שכן, בדין המיוחדרים למרבית התהיות והחס

  .קוק ולחריגה מהרשאה חוקיתלפעולה על פי חי, ולתפקידם השלטוני

 

אשר  – 53אף כאשר מדובר בהליך פלילי בגין פרסום לשון הרעלהשלמת התמונה יש להוסיף כי 

מחוץ לחוק איסור לשון הרע הגנות כלליות היכולות לשמש את יש  – 54בפועל אינו שכיח בישראל

יג לחוק 34 סעיף, כך .אנשי רשויות החקירה והתביעה המוצאים עצמם על ספסל הנאשמים

רות פליליות לפי כל חל גם על עב  לכן בחלקו הכללי של החוק ו מופיעה, 1977-ז"התשל, העונשין

או , קובע סייג כללי של צידוק למעשה שאדם היה חייב או מוסמך לפי דין לעשותו 55,חוק אחר

חוקי  זולת אם הצו היה בלתי, פי צו של רשות מוסמכת שהיה חייב לפי דין לציית לה שעשהו על

הפסיקה חל שלפי , 1982-ב"התשמ, [נוסח משולב]חוק סדר הדין הפלילי ל 69סעיף ואילו  56.בעליל

מעשה  בשל ,מדינהפרטית נגד עובד  קובלנה מתנה את הגשתה של 57,לשון הרע במשפטיגם הוא 

יקמץ ידו היועץ שעת נותנת הד .בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה ,שעשה תוך מילוי תפקידו

 ץ"בגאף שו ,ל השירות הציבורילהבטיח את תקינות פעילותו שמטרה בכאמור  כמההסבמתן 

 הזדמנויות כמהב כןוא 59.רק במקרים חריגים סביר שיעשה כן 58,רשאי להתערב בשיקול דעתו

או נמנעו מלבקש את הסכמתו , נתקלו הקובלים בסירובו של היועץ המשפטי לממשלהבהן ש

, שארבין ה, הקובלנות נדחו. נדחו קובלנותיהם על הסף, הןלמיניבתואנות עובדתיות ומשפטיות 

קציני היה לשון הרע שפורסמה נגד חשודים ונאשמים על ידי הקובלנה נושא בהם שבמקרים 

את רובם המכריע של אף מניא בוודאי מצב דברים זה  60.יטים שטיפלו בעניינםמשטרה ופרקל

 .מלכתחילה מלפתוח בהליכים הפוטנציאלייםקובלים ה

 

 בין ספציפי לכללי :הדין הרצוי. ג

 

הליכים פני סוגיית חסינותם של אנשי רשויות החקירה והתביעה מ, כעולה מן הניתוח דלעיל

את  לבטל ראוי, לכאורה. לקויה בחוק איסור לשון הרעבצורה  מטופלתמשפטיים בגין לשון הרע 

-אי, דא עקא. יף חלופיסע מדוקדק ומושכל ולנסח באופן המסדיר כיום את הנושא החוקסעיף 

יכול להיות אשר , הנוגע לכל עובדי הציבור ,מוצלח יותרלהתעלם מקיומו של דין כללי  אפשר

כמובן להתווכח על  אפשר, אכן 61.אותו סעיף בעייתי במקום בו עסקינןשבהקשר  בקלות מוחל

                                                      
53

רה להגיש בגין עב   אפשרלחוק  8לפי סעיף . לחוק איסור לשון הרע 6לשון הרע קבועה בסעיף להאחריות הפלילית   
 . זו קובלנה פרטית

, מהדורה חמישית) 1058כרך ב  ני של מדינת ישראלהמשפט הקונסטיטוציואמנון רובינשטיין וברק מדינה ראו  54 
יובל קרניאל ועמירם ; (2001) 187, 179ו  משפט וממשל" כוח וביקורת –העיתונות הכתובה "יצחק זמיר ; (1996

 (.2002) 206, 205ב  עלי משפט" השם והשמן: הפיצויים בדיני לשון הרע"ברקת 

 
55

 .1977-ז"התשל, כג לחוק העונשין34סעיף  
 

 . יג34לסעיף  2-ו 1ק "ס 56
57

 (.1977) 262( 1)ד לב"פ, המשפטי לממשלה היועץ' נ גולן 334/77ץ "בג  
58

 (.2004) 774, 769( 5)ד נח"פ, היועץ המשפטי לממשלה' נמרודי נ 11011/02 פ"רע  
59

 (.1997) 32-31, 1( 3)ד נא"פ, רקליטת המדינהפ' יהב נ 2534/97ץ "בג  
60

ש "ב; (9.1.2000, לא פורסם) גלבוע' דרעי נ 118/99 (ם-ישלום )פ "ק; 58ש "ה לעיל, נמרודיפ "רע, למשל, ראו  
      .(2008) 14020( 3)2008של -תק, בלום' גאידמק נ 12958/08( ם-ישלום )

61
חוק איסור לשון על העניינים שלפקודת הנזיקין  6לכל היותר ידרוש הדבר תיקון סטטוטורי פשוט שיחיל את סעיף   

 .כמפורט לעיל, מצב המשפטי הקייםלפי הכבר  עליהםהוראות ההסדר הכללי חלות  שארכל . דן בהם הרע

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/0211011.doc
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ניתן אך  ;בתחום הבהירות הוא טעון שיפורש לגרוס ואפילו ,של ההסדר הכללי תוכנו המהותי

פני רשויות החקירה והתביעה משל בחסינותן  במסגרת הדיוןדווקא עשות כן טעם ל ישאם  לתהות

הסוגיה השאלה הנשאלת היא אם , בהינתן הדין הכללי, ם אחרותבמילי .תביעות לשון הרע

גורמי תביעות בגין לשון הרע להבדיל מעוולות אחרות ותביעות נגד  – שעל הפרקהספציפית 

באופן שיוער  .שתוכנו אחר לדין מיוחד ראויה –להבדיל מעובדי ציבור אחרים  וקאכיפת הח

לחוק איסור  13עשויה להיות רלוונטית גם לחסינויות אחרות המעוגנות בסעיף  שאלה זועקרוני 

המחוקק  אמץ את עמדתאובעניין זה  –ניח אלעת עתה . תחום דיוננוג מחור הדבר אך ,לשון הרע

תפקידם של את  מאפייניםצורת הפעילות או רוחב היריעה ה, הרגישות ,תּורהבכיש  – 13בסעיף 

 שאר שלמ נבדלים 65ושל חברי ועדות חקירה 64של שופטים 63,של מבקר המדינה 62,רנבחרי ציבו

 .משפטי נפרד טיפול ודורשים, ככל שיהיו חשובים, מדינההעובדי 

  

שיקולי  את לסקורעלינו , ין הכללילצד הד מיוחדמידת ההצדקה שבשימורו של דין כדי לברר את 

שיקולים אלה או משקלם היחסי משתנים אם ולבחון  ,הדין הכלליהמדיניות העומדים ביסוד 

 .הספציפית סוגיהלאור מאפייניה של ה

  

תביעות פני חסינותם של עובדיה מהיקף חסינותה של המדינה והסדר חוקי המגדיר את היקף כל 

להגן על טוהר שיקול הדעת  הצורך ואה ןהראשוהשיקול  66.קוליםשי כמהלאזן בין נדרש נזיקין 

אגב פעילותו השוטפת  פרטה שלאינטרסים ב פגועל ניכרנתון כוח מעצם טיבו לשלטון . השלטוני

או לאיים , השלטון או נציגיו אתלתבוע נוטים לעתים לכוח זה  שנחשפואזרחים  .והלגיטימית

 מבוססחשש  67.בגינהאו לקבל פיצוי  מבעוד מועד עהאת הפגי לנסות לסכל כדי ,התביעהגשת ב

 רצון להשביע אתהשאיפה  פייונחו על נהל מ  כך שמעשי הידי ללהביא עלול כאמור מתביעה 

סכנה גם  טמונה במצב דברים זה 68.לשרתאמור  ואשה ותהציבורי המטרותהאזרח על חשבון 

, שבלוני והססני של התפקיד ביצועלטובת  והאחריות היוזמה, החדשנות, לדיכוי היצירתיות

  69.ננקטתלכל פעולה משפטי  גיבויהמתמקד בהבטחת 

 

 אם נבעובעיקר , שלא כדין נזקים שנגרמו לו על פיצוילקבל  אדםזכותו של  מנגד עומדת

אינם מאפשרים להבחין , כמו גם עקרון השוויון, הצדק ךער 70.התנהלות רשלנית או זדוניתמ

 מקום יש, יתר על כן .פרטי לבין פגיעה הנובעת ממעשה שלטוני פגיעה שמקורהעניין זה בין ל

  71.השלטוני אות של התפקידנמפני ביצוע לא לשמור על ממד של הרתעה 

                                                      
62

 .לחוק איסור לשון הרע( 3)13-(1)13סעיפים   
63

 .איסור לשון הרע לחוק( 4)13סעיף   
64

 .לחוק איסור לשון הרע( 5)13סעיף   
65

 .לחוק איסור לשון הרע( 6)13סעיף   
66

טו  משפטים" דעת-הציבור המפעיל סמכויות של שיקול-האחריות הנזיקית של עובד"ראו באופן כללי יואב דותן   
 339ב  משפט וממשל( חלק ראשון)" האחריות בנזיקין של רשויות ציבור ועובדי ציבור"ישראל גלעד ; (1986) 245

; (1995) 55ג  משפט וממשל( חלק שני" )האחריות בנזיקין של רשויות ציבור ועובדי ציבור"ישראל גלעד ; (1995)
 ,(אחריות עובדי ציבור) (10 'מס)הצעת חוק לתיקון פקודת הנזיקין דברי הסבר ל; 13ש "ה לעיל, קלהורה וברדנשטיין

 (.דברי ההסבר להצעת החוק: להלן) 134ח "ה, 2002-ג"תשסה
67

 .294' בעמ, 13ש "ה לעיל, קלהורה וברדנשטיין  
68

 .302' בעמ, שם  
69

 .(2002 )ח ' פס, 6209( 3)2002מח -תק, נמרודי' נ היועץ המשפטי לממשלה 70520/01 (א"מחוזי ת) פ"ע; שם  
70

 .297' בעמ, 13ש "ה לעיל, קלהורה וברדנשטיין; 249' בעמ, 66ש "ה לעיל, דותן  
71

 .303' בעמ, 13ש "ה לעיל, קלהורה וברדנשטיין  
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הפעילות השלטונית אשר מבחינה מתחם  להגדרת אפוא מביאהנוגדים בין השיקולים האיזון 

שיש הצדקה עניינית להחריג  המעשים והנזקים לקביעתו, אחריות נזיקיתאין לבסס עליו  מהותית

יש  משפטיה ההליךהטלתה של חבות כספית בסיומו של לרק לא  .בכך די לאאך  ;מתחםמאותו 

סייג לחסינות כל  .כורח להתגונן מפניההו של התביעה עצם הגשתהל גםאלא , אפקט מרתיע

, עדר סמכותיסבירות או ה-אי, חוסר תום לבחל רק במקרים קיצוניים של  הואאפילו , השלטונית

תוך השקעת  ,מבחינה עובדתית ומשפטיתלגופו של עניין שפעל כשורה להוכיח מאלץ את הנתבע 

   72.המנהלי משפיע מלכתחילה על שיקול הדעת מאפשרות זוהחשש  ,ממילא .זמן ומשאבים

 

, יש להתחשבבהקשר זה . תחימתהחשובה כמעט כמו חלוקת האחריות בין המדינה לבין עובדיה 

נעשית מטעם  ,הסיכונים הכרוכים בה לרבות ,בכך שפעילותם של עובדי המדינה ,אמחד גיס

יכולת ו פיצוי גבוההיכולת  ,להבדיל מעובדיה, ובכך שלמדינה 73,המדינה ולמען קידום מטרותיה

משטר המצמצם או מאיין את אחריותם שיש לזכור , מאידך גיסא 74.יעילה והוגנת פיזור נזקים

גורע מן התמריץ  –פעילות השלטונית כולה המנהלים בפועל את ה –נה האישית של עובדי המדי

אמצעים  נקיטתו ,הלי עבודה פנימייםוהנהגת נ עם זאת .הולמת בפרט לאשלהם להיזהר מפגיעה 

רמת הרתעה מתקבלת  הבטיחל עשויות, שלה להפחית את חבותה כדי לאכיפתם על ידי המדינה

 .הקופה הציבוריתם בהעמסת עלויות פרטיות על ישנה בעייתיות ג, זאת ועוד 75.על הדעת

 

פני מחסינותם הכללית של המדינה ושל עובדיה בחנה בין המצדיקים האם השיקולים המתוארים 

מרבית שדומה ? תביעות לשון הרעפני גורמי אכיפת החוק מלבין חסינותם של תביעות נזיקין 

 .הטיעונים תומכים במתן מענה שלילי לשאלה זו

 

 רשויות החקירה והתביעהש לגרוסקשה , על שיקול הדעת השלטוני השמירה אינטרסלע בכל הנוג

 בעקבות מילוי התפקידיתר ופגיעה ב הרתעת ,לעיל שצוינוהחששות . ניכרתת בייחודיות ומתאפיינ

גם ההפך  76.נןיקעס ובדומיהן בפרקליטות, אינם פחותים כאשר במשטרה ,הטלת אחריות נזיקית

סוגים רבים על  מההגנה יותרהרבה חשובה על מלאכת אכיפת החוק אינה ההגנה : אינו נכון

ביצוע עבודות  ,וקביעת ייעודם ניהול מקרקעי המדינה אף, כך 77.יות שלטוניותאחרים של פעילו

, ענפיהלכלכלה ה גוןרגולציה של תחומים לאומיים חיוניים כהו בינוי ותשתית לתועלת הציבור

פרטיים  באינטרסיםבלתי נמנעת לפגיעה תדיר  גורמים ,כדומהו אנרגיהה, הבריאות, תחבורהה

טובת להיעשות לאור ראיית  הפעילויות המדוברות חייבות, זוצפויה חרף פגיעה . מגווניםמסוגים 

 .שיקולים זרים עלול לגרום לנזק חברתי ניכר עקב ועיוותן, הכלל

  

ר לומ אין, ביעות לשון הרעתפני מ מיוחדתבחסינות  נו את ההצדקה להכירנבבוח ,זויתרה מ

 שארויה להגנה נפרדת מרא במסגרת תפקידםלהתבטא של גורמי אכיפת החוק יכולתם ש

                                                      
72

 .774' בעמ, 58ש "ה לעיל, נמרודיפ "ראו רע  
73

 .302' בעמ, 13ש "ה לעיל, קלהורה וברדנשטיין  
74

 .303' בעמ, שם  
75

 .שם  
76

 (.1985) 135, 113( 1)ד לט"פ, גורדון' נ יםעיריית ירושל 243/83א "ע  
77

 .שםראו   
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 התבטאויותיהם ומעשיהם, כפי שהוסבר לעיל, הסיבה לכך היא שלעתים קרובות .פעילויותיהם

על . ל ההיבט האחרעגם  תשפיע גםשכל הסדרה של היבט אחד באופן לבלי הפרד ים זה בזה שלוב

חופש הביטוי של רשויות החקירה והתביעה צריך להיות רחב מחופש שלטענה  אין מקוםכל פנים 

 ותכליתןאשר ליבתן , ביטוי הוא רק אמצעי למילוי משימותיהן של רשויות אלה. הפעולה שלהן

הרתעתם אמנם . חשודים והבאתם לדין של נאשמיםאיתורם של : בולטדווקא  ממד פיזי  נושאות

 אך, פומביזו  לעשייהיינתן ש תדורש, ממטרות הענישה אחת אשהי ,נים פוטנציאלייםשל עבריי

ואף אלמלא  ;אין הפרסום הכרחי – הגמול והשיקום, המניעה –מטרות הענישה האחרות  להשגת

ואילו עקרון חופש . להסיק מכך שפרסומה של העשייה חשוב מן העשייה עצמה אפשר-שאיברי  ,כן

למשטרה ולפרקליטות חסינות שאינה נתונה לכלי  להקנותאינו מצדיק  במובנו השגורהביטוי 

שיעשירו את השיח הציבורי  כדיסמכותם לא הוענקה להם שהרי , התקשורת ולדוברים אחרים

האחריות המאפיינת את  ,התלות באָשם-איאף  .שיקדמו את הגשמתם העצמית כדיובוודאי לא 

מהווה טעם לסטייה מדין  אינה, סיכונים מוגבריםאת הרשויות ל לכאורה החושפת 78,בלשון הרע

על המדינה ועל עובדיה  הטלת אחריות ,כאמור, דין זה אינו מאפשרשהרי , החסינות הכללי

 .או של חוסר תום לב של התרשלות ם מינימליעדר אָש יבה

  

כמו גם הצורך לדרבן את רשויות , עקרונות הצדק המתקן והשוויון ,השני של המשוואה הצדב

בדין  אשר תומכים בהענקת תרופה לנפגעי עוולות שלטוניות, תקינה וזהירה דרךמדינה לפעול בה

נזק לשם הטוב ש נראה ,יתר על כן 79.קאכיפת החובהקשר הספציפי של גם חלים במובהק , הכללי

בכלל  העשויים להיגרם לפרט מפעילות שלטוניתבין הנזקים מאו לחומרה  הינו יוצא דופן לקולא

ות או מוניטרי, החלטות פיסקליות בעקבותנזק כלכלי , כך. ת אכיפת החוק בפרטומפעילו

 בגללמקרקעין ב הפרעה לשימוש או לחזקה ,הפקעת מקרקעין עקבזק רכושי נ ,רגולטוריות

ן ואבדגופני משימוש בכוח מצד שוטר או סוהר  נזק, או חיפוש משטרתיציבוריות  עבודות תשתית

 –שעל חומרתו עמדנו לעיל , נזק לשם הטובבצוותא עם  –לם כו ויםמאסר מהובמעצר או בחירות  

עילה של פרסום לשון לדווקא  דר חסינות מובחןליצור הס אפוא הצדקהאין  .ת יסודבזכו פגיעה

 80.הרע

      

ההבדל המשמעותי  ניכרשבו  תחוםה –באשר לחלוקת האחריות בין המדינה לבין עובדיה  גם

חוק הנזיקים בפקודת הנזיקין והסדרי החסינות ביסור לשון הרע לבין לחוק א 13ביותר בין סעיף 

הן התכלית . לסטות בענייננו מן ההסדר הכלליהצדקה מזערית ולו קשה לאתר  –האזרחיים 

ין הן הבדלי ההרתעה ב, הן פערי הכוח בינו לבין המדינה, השלטונית הטמונה בעבודת העובד

הם שיקולים המתקיימים על קופת המדינה  פעותוהן ההשאחריות אישית לאחריות מוסדית 

 .תחומי הפעילות השלטונית שארבאותו האופן בתחום אכיפת החוק וב

 

ובכללם , בארצות הברית חסינותם של עובדי הממשל הפדרליש, במבט השוואתי, עוד ראוי לציין

, חת זאתת. מיוחדתחקיקה במוסדרת  אינהתביעות לשון הרע פני מ, אנשי רשויות אכיפת החוק

                                                      
78

 .לחוק איסור לשון הרע 7ראו סעיף   
79

 .136' בעמ, 76ש "ה לעיל, גורדוןעניין   
80

 . 80' עמב, 66ש "ה לעיל, (חלק שני)ראו גלעד   
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גם חסינותה של המדינה בהקשר  81.נגזרת מן החסינות הנזיקית הכללית המוקנית להם בחוק היא

החוק המתיר הגשת ש אף. יותר אם כי תמונת המצב בנדון מורכבת, חלק מהסדר כללי אזה הי

מגדרו  מוציא( לעקרון חסינות הריבון המוכר במשפט המקובל כסייג)תביעות נזיקין נגד הממשל 

עוולות רבות נוספות ובהן ל גם בנוגעזאת  הוא עושה, ת התביעה בגין פרסום לשון הרעעילאת 

, פעולות שלטוניותסוגים רבים של . תרמית וגרם הפרת חוזה, הטעיה ,השנגי, כליאת שווא, תקיפה

סיטואציות ו עניינים מוניטריים ופיסקליים, סמכויות שבשיקול דעת, למשל, בהן כרוכיםש

רשויות אכיפת החוק זוכות  אמנם 82.מן המתחם המותר לתביעה הםוצאו גם ה, מלחמתיות

ומאבדות את חסינותן בתורת , השנגיוה השוואכליאת , תקיפהבכל הנוגע לעוולות ה מיוחדלהסדר 

שורה ארוכה שבא בעקבות , 1974תיקון משנת  ואאך המקור ההיסטורי לדין זה ה 83,חריג לחריג

נובע  הדברשלא נראה  84.שגויותבכתובות  סוכנים פדרלייםעו שביצאלימות  שוואשל פשיטות 

ועל כל פנים  ,תיוהחסינו בתחוםייחודי  מעמדל זכאיותהחוק אכיפת מתפיסה עקרונית שרשויות 

 מדינותדיניהן של  .זרועות הממשל שארנהנות מאותה חסינות כמו ון הרע הן בכל הנוגע ללש

כך ולפי ,עסקינןבה ש בשאלהשל הסדרים מאוד חב כוללים מגוון ר ,לעומת זאת, ארצות הברית

 85.לענייננו מסקנה קוהרנטית כלשהיהסיק מהם קשה ל

 

, כך. בו עסקינןששל הנושא  מיוחדתמשיקולים נגדיים המצדדים בהסדרה אין להתעלם  ,לבסוף

בכך שתאפשר , נזק יחיד במינו גרוםגורמי אכיפת החוק ת לתבוע אתזכות שהטעון ניתן ל

 86.הפלילי ולנאשמים להעמיד את שאלת אשמתם לדיון שיפוטי תוך עקיפת המסלוללחשודים 

, (חובת הזהירות המושגית של רשויות אלה –בדונה בנושא אחר )ואולם כפי שציינה הפסיקה 

קבל זכותו של הפרט ל לעומתכשהוא ניצב  ייחודב ,האמור אינו בעל משקל רב כשלעצמוהשיקול 

בהם נגרם לפרט עוול חמור שדווקא במקרים מסוימים , ועוד זאת 87.וינזקל תרופה משפטית

למשל כאשר החשדות שהכתימו את תדמיתו אינם מבשילים לכדי כתב אישום או כאשר , במיוחד

תביעת הדיבה היא האפשרות היחידה לטיהור , הוא מושמץ על עניינים החורגים מכתב האישום

המתעורר לכאורה  ,החשש המרכזישהוסיף יש ל. שמו הטוב והיא אינה גוררת כפילות הליכים

מסוכל , מפני ניסיונות לסתור בהליך אזרחי את ממצאיו של פסק דין פלילי מרשיע, בענייננו

 88.ממילא כמעט לחלוטין על ידי דיני הראיות

  

                                                      
81

  28 U.S.C. § 2679 .ראו RODNEY A. SMOLLA, LAW OF DEFAMATION § 8:28 (2nd ed. 2009) .ראו גם 

ROBERT D. SACK, SACK ON DEFAMATION: LIBEL, SLANDER, AND RELATED PROBLEMS § 8:2.2(B) (3rd 

ed. 2007) 
82

  28 U.S.C. § 2680 ,סעיף -תת ייחודובh . כן ראוLawrence Rosenthal, A Theory of Governmental 

Damages Liability: Torts, Constitutional Torts, and Takings, 9 U. PA. J. CONST. L. 797, 801-804 (2007) 
83

  28 U.S.C. § 2680(h) 
84

  Stefan Sciaraffa, Section 2676 of the FTCA: Why It Should Not Bar Contemporaneously Filed 

Bivens Claims, 24 AM. J. CRIM. L. 147, 152 (1996) 
85

בסעיפים , 81ש "ה לעיל, RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS §§ 591, Comment c, 598A ;SMOLLAראו   
8:33-8:30 ;SACK ,8:2.5בסעיף , 81ש "ה לעיל ;Rosenthal ,50 ;813-804' בעמ, 82ש "ה לעיל AM. JUR. 2D LIBEL 

AND SLANDER § 270. 
86

 .135' בעמ, 76ש "ה לעיל, גורדוןעניין   
87

 .136-135' בעמ, שם  
88

לפיו פסק דין פלילי קביל כראיה לאמיתות תוכנו ו, 1971-א"התשל, [נוסח חדש]א לפקודת הראיות 42סעיף ראו   
 . הגשת ראיה לסתור מותרת רק בנסיבות חריגות וברשות בית המשפטשהקובע , ג לפקודה42וסעיף , במשפט אזרחי
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רשויות החקירה והתביעה חשופות יותר מכל גוף שלטוני שטיעון שנראה על פניו חזק יותר גורס 

הטבוע בעצם  –החריף ביותר והתדיר ביותר בקונפליקט  נתונותשהן מאחר , אחר לתביעות

חשודים ונאשמים כדבר שבשגרה  לדרבןעשוי  המתוארדברים המצב . הפרט עם –תפקידן 

ואף  שהביאו למיצוי הדין עמם מילהתנקם ב, שבהם אמצעיםהבעלי את  ייחודבו, ממורמרים

דין החסינות  נוכחל ייחודב, אלית רבהפוטנציהטרדות אלה אפקטיביות ל. להלך עליהם אימים

טענות הנוגעות להלך רוחו או לסבירות לגופן של לדיון משפטי את הנתבע  לגרור העלולהכללי 

 עםמתקזזת גורמי אכיפת החוק  ההרתעה של שחריפות להשיבניתן  כנגד זאת. התנהלותו

 מהטבעת אות קין על מצחו ,שהם גורמים לפרט מכל הסוגים של הנזקים החומרה יוצאת הדופן

כמות לאין עדות ממשית , יתר על כן. הרחבת זכות התביעה נגדםב התומכת, שלילת חירותו עדו

הלא ברורות  ההוראותאפילו בהינתן , דווקא מוגברת של תביעות נגד רשויות החקירה והתביעה

ינות הצרה עוד ינות הלא מוחלטת שבפקודת הנזיקין הנוכחית והחסהחס, שבחוק איסור לשון הרע

עילות  מניאחת עילה רק  לשון הרע מהווהשהנתון המכריע הוא , על כל פנים .לה יותר שקדמה

, נגד המשטרה והפרקליטות, ואולי אף באופן מובהק ושכיח יותר, העשויות להתעוררתביעה רבות 

יה הספציפית בדוננו בסוג .כליאת שוואו השנגי, תקיפה, הגורמת נזק גופני או רכושי רשלנותובהן 

מהסדר החסינות הכללי החל קשה למצוא טעם לחריגה  מוסדות אלהעל ידי של פרסום לשון הרע 

מצטרפים  לכך .הנזכריםתחשבות בשיקולי המדיניות תוך המאשר חזקה עליו שגובש , עליהם

 ינוסחווהשאיפה למנוע סתירה בין חסינויות ומצב שבו עילות תביעה , האחידות המשפטית שיקול

 .לא לפי טיבן האמיתי אלא לפי דין החסינות הנוח לתובעש

  

הדין חשוב להדגיש ש ,דיון משל עצמההמצדיקה הרבה יותר  שמדובר כאמור בסוגיה רחבה אף

בין האינטרסים  הולםאיזון , על פניו, תביעות נזיקין משקףפני הכללי בדבר החסינות השלטונית מ

כל פעולה שהם מבצעים  על גנה משפטית חזקה מאודעובדי הציבור נהנים מכוחו מה .שעל הפרק

 לפיכך. במיוחד חמורפסול אובדת להם רק כאשר התנהלותם נגועה ב והיא, במסגרת תפקידם

זהירות אמצעי  ונוקט, מופקדעליהן הוא שעובד המפעיל שיקול דעת ענייני לקידום המטרות 

אף  .מאחריות נזיקית עתידית יממשבאופן אמור לחשוש  אינו ,מוצדק לאנזק  למניעת בסיסיים

בין בשל התמריץ הנמוך להגשת תביעות , נגדו אינו רבאישית החשש מעצם הגשתה של תביעה 

במאמר מוסגר יוער . בתחילת ההליךפויות להידחות כבר שהן צ משוםלנוכח אותה חסינות ובין 

ות בקשהתייחסות רצינית של בתי המשפט להגשמת תכלית החסינות בהקשר זה מחייבת ש

עובדתיים גם כאשר הן מצריכות בירורים מן הראוי לדון בבקשות אלה . על הסף לדחייה

 אשר בתביעות בנושאים אחרים לא היה מקומם בבקשות מקדמיות, בהיקף לא מבוטלומשפטיים 

המדינה עשויה שידיעת העובד  אההרתעה הי צמצוםסיבה נוספת ל 89.אלא בהליך העיקרי

הניזוק לזכותו של נותן תוקף  ההסדר הקיים, בעת בה 90.ייצוג משפטי בסבירות גבוהה לספק לו

משאבים  שעומדים לרשותה, המדינהמבעיקר זאת אך , במקרים חמורים נזקיו קבל פיצוי עלל

מן פחות  שפעתמוהיא וממילא , בעול הפיצויולנשיאה אנושיים וכלכליים להתגוננות משפטית 

 .ראויה אפוא נראית בו עסקינןשהקשר הספציפי החלת ההסדר האמור ב. האפשרות להיתבע

 

                                                      
89

 .שם ננקטה גישה מצרה באשר לדחייה על הסף, 28ש "ה לעיל, לדורהשוו עניין   
90

  .ל שהוגשה נגד פרקליט המדינה משה לדור"בתביעה הנ, למשל, כך נעשה  



 

18 

 

נחקקו , (9)13בסעיף שובהן החסינות , בחוק איסור לשון הרעש מיוחדותחסינויות הה ,לא זו אף זו

 היוהישן הכללי דין ב, הדעה המקובלתלפי  .על רקע דין כללי שונה מזה הקיים כיוםבמקורן 

לא חלוקת אחריות סרונות העיקריים היה אחד הח .בעייתיות יהםתוצאותשהסדרים לא בהירים 

בתביעות לשון . המעמסה על כתפי האחרונים רובאת אשר הטילה  ,בין המדינה לעובדיההוגנת 

 91.וגורפת מחסינות מוחלטתנהנתה בהן  ,והיא בלבד ,המדינה כןש ,הדבר בלט במיוחד הרע

חשיבה מקיפה ודת עבעל  והוא התבסס, מגרעות אלהנועד לרפא  200592שנת התיקון לחוק מ

עשוי הכללי  השל נוף החקיק עצם שדרוגו 93.במשרד המשפטים והן באקדמיההן  שתהשנע ורצינית

פני המדינה מ שלחסינות הגורפת ביטול ה ,בפרט. המיוחדנחיצותו של הדין את  צמצםאפוא ל

דיני טשטש את הייחודיות של דיני לשון הרע לעומת  ,בגדר אותה רפורמה שנעשה, תביעות דיבה

אלא צעד נוסף באותו  אינההגישה המובעת כאן  .הנזיקין הכלליים בכל הנוגע לחסינות השלטונית

 .כיוון

 

להחיל על  ד בבדוב, לחוק איסור לשון הרע( 9)13לבטל את סעיף מוצע בזאת , על יסוד כל האמור

 ,די הציבוררשויות ועובהשסוגיית אחריותם של  באופן, לפקודת הנזיקין 6החוק את סעיף  תחום

תידון לפי הדין , ובכללם גורמי אכיפת החוק, 13אחרת של סעיף  מיוחדתשאינם מוגנים בהוראה 

 בנוגעבעיות ספציפיות  .כל נדבכיול הכללי הקבוע בפקודת הנזיקין ובחוק הנזיקים האזרחיים

כך ל. העקרונות הכללייםשל ם מעניין ליישו הן אפואלהיקף חסינותם של גורמי אכיפת החוק 

 .פנה כעתא

 

 של גורמי אכיפת החוק ושאלת הפרסום התקשורתי בפועלהיקף חסינותם . ד

 

פני מ אנשיהןרשויות החקירה והתביעה ושל  החסינותהדין שלאורו יש לדון בשאלת  ובהרמשה

בו עסקינן ומהן השלכותיו שכיצד דין זה בא לידי ביטוי בהקשר  נבחן עתה, תביעות לשון הרע

, ויתמקד בסוגים מרכזיים של תרחישים הדברים דיון זה יהיה כללי באופיומטבע . המעשיות

מוגבל של נסיבות ופרטים העשויים להשפיע על התוצאה  לאטווח  ישבאופן היפותטי  שהרי

 .המשפטית בכל מקרה ומקרה

 

סייגים אלה עוסקים . סייגי החסינות הקבועים בדין הכלליאת דווקא אציין  בראשית הסקירה

 עובדיה וחסינותהמדינה  חסינות, הםפיל. עשה העוולה השלטוניביסוד הנפשי הנלווה למבעיקר 

שוויון נפש , כוונה לגרום נזק, חריגה מהרשאה חוקית שלא בתום לב במקרים שלת ונשלל

 ,במפורש או במשתמע ,אדם שתויג כעברייןשמשמעות הדבר היא  94.רשלנותו לאפשרות גרימתו

מן תאפיין באחד ההטיפול בעניינו שומוכיח , ויות החקירה והתביעהלותיהן של רשומפע בפעולה

שוויון נפש וכוונה לגרום נזק  של םהתנאישיוער . חסינות בטענתסם חָ לא י  , הליקויים הנזכרים

שהרי , להטלת אחריות נרחבת על גורמי אכיפת החוק ביאלה, לכאורה, יםעלול לאפשרות גרימתו

                                                      
91

 .1952-ב"התשי, (אחריות המדינה)לחוק הנזיקים האזרחיים  4סעיף   
92

, 2005-ה"התשס, (6' תיקון מס( )אחריות המדינה)האזרחיים  םחוק הנזיקי; (10 'מס)חוק לתיקון פקודת הנזיקין   
 .952ח "ס

93
; 66ש "ה לעיל, דברי ההסבר להצעת החוק; 66ש "ה לעיל, (חלק ראשון ושני)גלעד ; 66ש "ה לעיל, דותןראו   

 . 13ש "ה לעיל, קלהורה וברדנשטיין
94

 .(אחריות המדינה)הנזיקים האזרחיים לחוק  3א לפקודת הנזיקין וסעיף 7, 6סעיפים   
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 ראויאלא שבענייננו  ,שהוא ייפגע מהןידיעה ברורה בונעשות  רטהפ לפיכל פעולותיהם מכוונות כ

הכתמת  כלומר, מוצדקת לאכפגיעה  ,מוסבים אליה הכוונה או שוויון הנפשש ,הפגיעהאת לפרש 

מדובר כמובן בשאלות התלויות מאוד בנסיבותיו  מכל מקום 95.של אדם חף מפשע שמו הטוב

  . ומקרה של כל מקרה מיוחדותה

 

לבין הסמכות  המזיקיםשבין המעשים  תהאובייקטיבי זיקהלונית יותר נוגעת סוגיה עקר

, מילוי תפקיד שלטוניבמהלך פעולות שנעשו  עלשהרי החסינות חלה מלכתחילה , השלטונית

 במקרים מסוימים 96.מהרשאה כאמור סבירהתוך חריגה מאו למצער , בתחום הרשאה חוקית

משרת  המזיקכאשר הפרסום , כך. חול אם לאולחלוטין אם החסינות צריכה לכמעט ברור 

, מסמך רשמימ, דיון פנימיחלק מ בהיותו למשל ,ה של סמכות אכיפת החוקבמישרין את ליבת

ברי , נגדמ .חסינותתחת קורת ה במובהקנכנס הוא , מעצראו  מביצוע חיפושאו , גביית עדותמ

 .אינו נכנס לגדר החסינות ,יהבכיר ככל שיה, חייו הפרטיים של בעל התפקידבנעשה המעשה ש

רשאים  גורמי אכיפת החוקהפעולות שכל מי וממצה של ואולם מכיוון שאין בנמצא פירוט רש

סוגים רבים תחומים אלה עשויים לכלול  .תחומי ביניים אפוריםיהיו בהכרח , ואינם רשאים לבצע

בחון את שאלת מתבקש ל ההקשר המרכזי שבו, אך כאשר בלשון הרע עסקינן, של פעולות אכיפה

 .בכלי התקשורת פרסומים הנעשים מטעם גורמי אכיפת החוק ואההחסינות 

   

 מבחינתבאשר למעמדם של פרסומים בתקשורת ופרטנית דיה תשובה מוסמכת בדין הקיים אין 

נקבע , שאחד מהם אף אושר בבית המשפט העליון, בשני פסקי דיןלפחות . החסינות השלטונית

ראיונות בכלי  במהלךלשון הרע על חשודים  פרסמואשר , במשטרהם בעלי תפקידים בכיריש

לא דובר ואולם באותם מקרים  97.נהנים מחסינות, נגדם התקשורת בקשר לחקירות שניהלו

מאחר . ותפלילי אלא בקובלנות, ד דיוננו כאןמתמק ןבהש, ת בגין לשון הרעואזרחי בתביעות

 התנאי סף נוקשהמחוקק כאמור  קבע ,במיוחדקשה היא בבעל תפקיד  הליך פלילישל  שפגיעתו

השאלה שעמדה על על כן  98.אישור היועץ המשפטי לממשלהקבל את הדרישה ל :יותר לפתיחתו

של בעל  לא נעשה במסגרת תפקידו המעשהאם קובל הסבור ש תהיהפרק בפסקי הדין הנזכרים הי

ור אכן התחייב במקרה האיששאמירה הסתפק בבית המשפט העליון  .אישור זהל נזקק ,התפקיד

בית  .גלוי לעיני כול לא היההשלטוני עדר זיקה בין המעשה לבין התפקיד ישהמכיוון , פניולש

 תפקידומ חלק הוא בתקשורתאיון של איש משטרה ירשלגופו של עניין ומר מלנמנע המשפט 

יר את ותחת זאת השא, ם של תכנים הנכללים בראיונותסוגיובוודאי לא הבחין בין , השלטוני

עמדה נחרצת יותר הובעה על ידי בית שיצוין  99.הסוגיה לשיקול דעתו של היועץ המשפטי לממשלה

ל איון עיתונאי שנתן קצין משטרה בשירש שם נקבע, דרעיבעניין משפט השלום בירושלים 

 100.מעשה שעשה תוך מילוי תפקידונשא ובקשר עם תפקידו אכן מהווה שהתפקיד 

   

                                                      
95

 Adams v. Adkins, 1998 WL 111632השוו גם . Bradford v. Mahan, 548 P.2d 1223, 1228 (1976)השוו   

(N.D. Ill. 1998).  
96

 .(אחריות המדינה)הנזיקים האזרחיים לחוק  3א לפקודת הנזיקין וסעיף 7, 6סעיפים   
97

 .58ש "ה לעיל, נמרודיפ "רע; 69ש "ה לעיל, נמרודיפ "ע; 60ש "ה לעיל, דרעיעניין   
 .בסעיף ב לעילראו  98
 . 775-774בעמ , 58ש "ה לעיל, נמרודיפ "רע 99

 .7' בפס, 60ש "ה לעיל, דרעיעניין  100

http://international.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=WLIN1.0&vr=2.0&DB=0000661&FindType=Y&SerialNum=1976113829
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תוך הנעשה ה מעשלנחשב איון ימתן רששלום בכמה מקרים בבתי משפט במישור האזרחי נפסק 

ראוי להזכיר  אחרמצד  101.א לפקודת הנזיקין7חסינות שבסעיף לצורך ה מילוי התפקיד השלטוני

לפקודת  2005משנת שניתנו לפי הדין שקדם לתיקון  אף, בתי משפט שלוםשל נוספות פסיקות 

נושא של  מתוך מניע אישיאלא  ,ען האינטרס הציבוריאיון שניתן שלא למיר ולפיהן, הנזיקין

בכל  103.או למצער מוציאו מגדר החסינות 102בתפקידוכלל  כללנ אינו, לפגוע במאן דהוא המשרה

 .אותן פרשות לא היו הנתבעים אנשי רשויות אכיפת החוק

 

כל דיני החסינות ב. החל בנדון אחדדין כללי  אתרל אפשר-אי, לשם השוואה, בארצות הברית

חסינות  עניקותהמיש הוראות , כך. כאמור, זה מזהד ונים מאוש ,ובמישור הפדרלי ,מדינה ומדינה

 יות הכרוכותלסמכו, אותה לבעלי משרות בכירות מגבילותה יש, לכל עובדי הממשל מוחלטת

, עדרה של כוונת זדוןיאותה בה מתנות ואחרות, בשיקול דעת או לפעולות חיוניות לצורך התפקיד

 בגלל 104.לשקריות הפרסוםאו אדישות של מודעות  ןעדריהספציפי של לשון הרע בה הקשרבאו 

, הפרשנויות העקרוניות שניתנו להם ושפע הסטטוטוריים םהניסוחי שלל, הדינים הללו מגוון

 – יבות המקרה הקונקרטיותוכמובן נס, מחוז שיפוטהרקע החקיקתי והחוקתי הכללי בכל 

, במישור הפדרלי ובחלק מן המדינות .רבות ומגוונות שורתיפסיקות בשאלת הפרסום התקה

האופן  עלאת הציבור  המיידעות ת עיתונאים והצהרות פומביותמסיבו, הודעות לעיתונות, למשל

, הקשורים לאותו עניין באירועיםעוסקות האו  ,בעניין שעליו הופקדמטפל הציבור עובד שבו 

 הצהרות על, שארבין ה, ה זו הוחלהגיש 105.חסינותל זוכותחלק מסמכותו ולכלל בדרך נחשבות 

 107.איון טלוויזיוני שנתן שוטריר עלו 106ושל תובע פדרלי לעיתונות של חוקר פלילי במס הכנסה

או על ממצאי  העילה למעצרו של פלוניהצהרה לעיתונות על שבתי משפט  קבעו, מאידך גיסא

לפחות  108.חסינותל זוכהכך אינה לפיו ,אינה חיונית לקידום סמכויות אכיפת החוקנגדו חקירה ה

לחשוד  נוגעאך אין להתבטא ב, חקירההעל מהלך  לדווח לעיתונותלגיטימי שבמקרה אחד נפסק 

על יותר ולפיו דיווח  נוקשהתנאי  הוצבבפסקי דין אחרים  109.החקירההחורגים מן  בתחומים

, ובדתי ואובייקטיביפעולות חקירה או על מסמכים רשמיים המופקים במסגרתה חייב להיות ע

על ידי העלאת טענה לרבות , פרשנות מספק להןהמעצים את חומרת העובדות או  פרסוםשוהובהר 

בלה מהחלתה של תוצאה דומה התק 110.חסינותל זוכהאינו , מתו של החשודבדבר אש מפורשת

 ל הליכיםלסיקור עיתונאי שהנוגעת בדרך כלל  –הגנת הדיווח ההוגן  –הגנה משפטית אחרת 

                                                      
א "בש; (2008 ) 9' פס, 11861( 4)2008של -תק, אסוס' אוחנה נ 9017/06( ם-ישלום )א "ת; 43ש "ה לעיל, יעלוןעניין  101

 .(2009 )( ו)7' פס, 19348( 1)2009של -תק, פיינבלום' לינדנשטראוס נ 182516/08( א"תשלום )
 .(2004) 18' פס, 496( 3)ד"מ תשס"פ, אולמרט' כהן נ 7374/02( ם-שלום י) א"ת 102
 .(2006) 40-38 'פס, 13835(2)2006של -תק, יסעור' ישראלי נ 75105/04( א"תשלום )א "ת 103
 .85ש "בה לעילראו האסמכתאות הנזכרות  104
105 Barr v. Matteo, 360 U.S. 564 (1959) .ראו גם RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS, § 591, Comment f .

 Maranatha Corrections, LLC v. Department of Corrections and Rehabilitation, 158 Cal. App. 4th כן ראו

1075, 1088-1089 (3d Dist. 2008) 
106

  Aversa v. United States, 99 F.3d 1200, 1212-1213 (5th Cir. 1996) 
107

  Kendrick v. Fox Television, 659 A.2d 814 (D.C. Ct. App. 1995) 
108

  Rippett v. Bemis, 672 A.2d 82, 88 (Me. 1996).  ראו עודCarradine v. State, 511 N.W.2d 733, 737 

(Minn. 1994) .כן ראו Kelly v. State, 520 N.Y.S.2d 959, 962 (3d Dep’t 1987) 
109

  Lee v. City of Rochester, 195 A.D.2d 1000, 1001 (N.Y. App. Div. 4th Dep’t 1993) 
110

  Carradine v. State, 511 N.W.2d 733, 737 (Minn. 1994) . ראו גםStokes v. CBS Inc., 25 F. Supp. 2d 

992, 1005-1007 (D. Minn. 1998) 
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http://international.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=WLIN1.0&vr=2.0&DB=0004637&FindType=Y&SerialNum=1998225929
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דתית ואובייקטיבית לדווח בצורה עוב ר לפי הנטען מאפשרת גם לגורמי אכיפת החוקאש, רשמיים

 111.וביצע םעצמ שהםעל פעולות 

 

העקרוניים הרלוונטיים לסוגיית הפרסום התקשורתי מצד רשויות החקירה  השיקולים אפוא מהם

  ?והתביעה

 

אשר  –נבחרי ציבור  בעיקר –רות נושאי משרות ממשלתיות אחעומת לשהמוצא לדיון היא  נקודת

וממילא , תפקידבנדבך מהותי  אהתבטאות פומבית בנוגע לסוגיות שעל סדר היום הי אצלם

תפקידם של גורמי אכיפת החוק אינו כולל מטבעו קיום קשר בלתי אמצעי עם  112,חסינותב

אורה לכ האחראים לאתר את אגורמי אכיפת החוק הי המוטלת עלהמטלה שחולק  אין. הציבור

הבדלתם  תוך, ואת האינטרסים שלה ,של החברה מעשים הנוגדים את ערכיה הבסיסיים לביצוע

 של צעדים אלה אחת תכלית .אותם מעשים לעתגובה בצעדים מעשיים  לנקוטו ,חטאוא שלמאלה 

בין על ידי בידודם הפיזי , מה על מעשיהם לפחות למשך תקופת למנוע מן העבריינים לחזור אהי

 ןת הות נוספותכלי .באותו אופןיוכלו לפשוע  םשבה מצביםובין על ידי הרחקתם מ רמן הציבו

להרתיע אחרים ו ,לנסות לשקמם ולגרום להם להיטיב את דרכיהם ,מעשיהם על לעברייניםלגמול 

פנים בירור  אהי יעדים אלהדרך המלך להגשמת שאין גם ספק  .בעתיד מעשים דומים לבצעמ

ובמקרים המתאימים העמדת , והערכת משמעותן המשפטית עות לדברהנוגהעובדות ארגוני של 

את  אינו משרת, לעומת זאת, מתן הצהרות לכלי התקשורת 113.החשדות לבחינתו של בית המשפט

 114.שירות ממשי היעדים הנזכרים

  

פרסומים בנוגע לחסינות  להעניקאינטרס ציבורי לא מבוטל  שישמבט מעמיק יותר מגלה , עם זאת

ליתן פומבי לפעילות  נחוץשני היבטים מלפחות . ים של רשויות החקירה והתביעהתקשורתי

 המוגשמת, רתעההה: לקדם את אפקטיביות ההגנה החברתית מפני עבריינות כדיאכיפת החוק 

הדרושה , ואזהרת הציבור ממגע עם עבריינים, החוק נאכףששיגור מסר לציבור כולו  בעזרת

במידע שכלי התקשורת די  לאלשם כך  115.חשודיםבגדר  עדייןלעתים כבר בשלב שבו הם 

בידי שכמותית למידע איכותית ומבחינה מבחינה אין תחליף שהרי , בעצמם מצליחים להשיג

 ,החש מאוים מעבריין סדרתי מסוכן ,לעתים גם עולה הצורך להרגיע את הציבור. הרשויות

  .ולהודיע על לכידתו של אדם החשוד כאותו עבריין

 

ל הציבור זכאי באופן כללי לקבל מידע ע ,ומיידית כלשהי מן הפרסום ממשיתדר תועלת עיאף בה

 רשויות השלטון נתפסותבמדינה דמוקרטית שבה , יתר על כן .תופעות עברייניות הפושות בקרבו

 עליהן, יםמעמיק יםחייב להיות נתון לביקורת ולליבון חברתיושבה תפקודן , ת הציבורוכמשרת

החוקית של גורמי אכיפת  םסמכותשאפוא  הדעת נותנת 116.ין וחשבון על עשייתןלמסור לציבור ד

                                                      
111

  Trentecosta v. Beck, 703 So.2d 552, 564 (La. 1997) 
112

  Wuterich v. Murtha, 562 F.3d 375, 384-385 (D.C. Cir. 2009) . חופש הביטוי של חבר "כן ראו סוזי נבות
 (.2010) 67מ  משפטים" הכנסת והזכות לשם טוב

113
 .6' בעמ, 11ש "ה לעיל, ראו דוח ועדת וינוגרד  

114
 .14' בעמ, שם  

115
 .לפסק דינו של השופט לוי 69' פס, 10ש "ה לעיל, פלוניתץ "ראו בג  

116
 .4' בעמ, 11ש "ה לעיל, דוח ועדת וינוגרד; 68' פס, שם  

http://international.westlaw.com/Find/Default.wl?rs=WLIN1.0&vr=2.0&DB=0000735&FindType=Y&SerialNum=1997211093
http://international.westlaw.com/find/default.wl?mt=LawSchoolPractitioner&utid=10&tf=-1&db=0000506&spa=intmalmad-000&referenceposition=385&tc=-1&ordoc=0292061043&rp=%2ffind%2fdefault.wl&pbc=250D32D1&findtype=Y&vr=2.0&referencepositiontype=S&sv=Split&fn=_top&serialnum=2018589859&rs=WLIN11.04
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למסור דין וחשבון  (ואולי אפילו את החובה) כוללת גם את האפשרות ,במובנה הרחב, החוק

על  חובה לשמורגם את ה כוללת אותה סמכותשטעון לא יהא זה מרחיק לכת להוסיף ול 117.כאמור

לרבות על ידי התמודדות עם ביקורת ציבורית או עם טענות , קאמון הציבור במערכת אכיפת החו

 .דובריהם וסנגוריהם, נאשמים, חשודים שמשמיעים

  

לדרגים  ,ואת החסינות שבצדה ,האמורה סמכותאת הרצוי להגביל  לאבחינה מעשית משיוטעם 

תר לדרגים הזוטרים ביועד  ההרחבתגם אם , או למערך הדוברות המקצועיים הבכירים ביותר

 ענייניםעצום של  מגווןם לטפל באשר ממילא נדרשי –ראשי המערכת  אם נאלץ את. מוגזמת אהי

עליהם עוד יותר  נכביד, לדווח בעצמם על עבודת הכפופים להם – עם עומס עבודה כבד להתמודדו

עלולה דובר הרשות בידי  כל המידע המיועד לפרסום הפקדת, יתר על כן 118.םיהבביצוע תפקיד

אמיתי ולסכל שיח ושיג  ,ליצור לפחות מראית עין של חוסר שקיפות, ומידת מה מאמינותלגרוע ב

 מקבל דיווחהציבור  שלפיה, מקובלתהפרקטיקה השדומה . בין העוסקים במלאכה לבין הציבור

, היא הראויה ביותר, מטפלים בהןההפרקליטים מקציני המשטרה או מ הישרעל פרשות פליליות 

אחריותיות אף מקדמת את ההגעת המידע מן הגורם הבקיא ביותר ומבטיחה את  היאשכן 

(accountability )של הרשות. 

  

רחבה  חסינותבלתמוך אף עשויים מוסד החסינות השלטונית ל קשוריםשיקולים וטעמי מדיניות ה

שמעת נה, לפי הגישה העקרונית המקובלת. היעדים שנזכרו קידוםלבמישרין  נחוצהשמזו 

האינטרס הציבורי מחייב להקנות לבעלי תפקידים , משתנים גווניםולובשת  אחדיםבהקשרים 

של  להם מרחב פעולה כדי לאפשר ,מבחינה עניינית יותר מזו המוצדקתרשמיים חסינות רחבה 

פני גישה זו במשפט הישראלי נוגעת לחסינותם של חברי כנסת מ שנקטהההלכה הבולטת . ממש

נועדה למנוע החסינות האמורה , פנחסיט העליון בפרשת לדברי בית המשפ 119.הליכים פליליים

, בשוליהן, תגלושנהש חששהמנע מביצוע פעולות מותרות בשל יימצב דברים שבו חבר הכנסת 

 חוקית תזכה לחסינות באותם מקרים שבהם היאלא פעולה , כך נפסק, על כן .אסור תחוםלעבר 

עד , במידה כה רבה חבר הכנסת פקידו שללפעילות החוקית המשתייכת לתקרובה מבחינה עניינית 

אותה גישה  120.ממתחם הסיכון שפעילות זו יוצרת מטבעה ומטיבהחלק  שהיאניתן לומר ש

בהליך שכוון באופן ספציפי נגד ראש , גם באשר לחסינותם של עובדי מדינה, היקשדרך הב, הוחלה

עובד הציבור חייב ש, ביבהמחוזי בתל אקבע בית המשפט  נמרודיבעניין . אגף החקירות במשטרה

לגלוש  אפשראליהם ש ,נמצאות בשוליים הטבעיים של תפקידוהלפעולות להיות מוגן גם בנוגע 

שיוכל לבצע  כדי, שנמצאות במתחם הסיכון של פעולותיו החוקיותבנוגע לפעולות או  ,משים מבלי

עצם חיובו של שהוסיף , שאישר את פסק הדין, בית המשפט העליון 121.דרך מיטביתאת תפקידו ב

 מקעקעובכך  ,מכביד עליו את הזיקה בין המעשה לבין תפקידומשפט בית הבעובד הציבור להוכיח 

                                                      
117

  .101ש "ה לעיל, לינדנשטראוסבעניין ו אוחנהפסקי הדין בעניין ; 43ש "ה לעיל, יעלוןעניין   
118

 . 573-572' בעמ, 105ש "ה לעיל, Barr ראו עניין  
119

 .1951-א"תשיה, זכויותיהם וחובותיהם, לחוק חסינות חברי הכנסת 1סעיף   
120

 .(1995) 686-685, 661( 1)ד מט"פ, כנסת ישראל' פנחסי נ 1843/93 ץ"בג  
121

 .ט' פס, 69ש "ה לעיל, נמרודיפ "ע  
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אין לצמצם את החסינות השלטונית אך בעניין אחר ציין בית המשפט כי  122.את מטרות החסינות

 123.לעשותן נדרש שבעל התפקיד לפעולות

 

בהלכת . ו של בית המשפט העליון האמריקניהובעה בפסיקת, יותראם כי מצמצמת , עמדה דומה

Barr , ומשמשת  ,המדינה הפדרליים עוד בטרם נקבע הדבר בחוקאשר הכירה בחסינותם של עובדי

כל פעולה הנמצאת ולו במעטפת החיצונית שנפסק , כיום לפרשנותה של החסינות הסטטוטורית

חוסה תחת , תון לבעל התפקידוככזו מהווה שימוש לגיטימי בשיקול הדעת הנ, של התפקיד הרשמי

  124.הדין המסמיך או על ידי הממונים עליו פילא נדרש לעשותה על  בעל התפקידאף אם , החסינות

 

רשויות  פרסומים של עלגם  מדיניות המחילה את החסינותאפשר לבסס על השקפה זו , בענייננו

ומשמיצים יותר  וחמנילובשים אופי ל, חורגים מדיווח ענייני על פעילותןההחקירה והתביעה 

 הרחבה זו דרושה .לרמה הנדרשת לצורך עדכון הציבור ושמירה על אמונו לחשודים ונאשמים מע

בכללי ההגינות והנימוס בעוד הצד לדבוק באדיקות במיוחד לנוכח הקושי המעשי והפסיכולוגי 

רב זכות בק  כדי ל ונוקט את כל האמצעים שברשותו ,בזירה התקשורתית באגרסיביות פועלשכנגד 

  125.על דעת הקהל

 

נגד הרחבת יתר של החסינות הנתונה לגורמי אכיפת טיעונים כבדי משקל  ישנם, מן העבר הנגדי

בו עסקינן ששל הרשויות בהקשר גבולות התנהלותן הלגיטימית על . תביעות לשון הרעפני החוק מ

התנהגות על  קורתבי מתחואשר , בפסקי דין פלילייםכמה אמרות אגב מ תחילה ללמוד אפשר

את , מפי השופט לנדוי, בית המשפט העליון הצהירבשנות השבעים , כך .הליכים אותםב הרשויות

 :ההצהרה הבאה

 

את לעשות עליהם . להעמיד את החשוד לעמוד הקלון [...]על רשויות החקירה לא 
ולהימנע מכל פרסום שאינו דרוש לצרכי החקירה , מלאכתם הרחק מזרקורי פרסומת

ומוטב , מוקדמים לכתבים "תדרוכים"ת עתונאים ולא לאין מקום לא למסיבו. העצמ
שהידיעה הראשונה על החקירה המתנהלת תגיע אל הציבור , לנקוט את השיטה הבדוקה

ושהפרסום יהיה מוגבל למה שנאמר , המשפט לשם מעצרו-עם הבאתו של החשוד לבית
   126.המשפט-בישיבה פומבית של בית

 

לזכות הציבור לדעת משקל רב יותר מבעבר ולקדש זרימה  תתבו מקובל לש ,בעידן המודרני

אך כעולה מפסיקה מן העת  ,נוקשה מדיומיושנת נראית אמנם גישה זו , חופשית של מידע

בדונו בעתירה נגד הסדר , כך .פריצת כל הגבולותל מהווים עילהשינויי העתים אינם , האחרונה

 הוא ציין. תקף השופט לוי בחריפות את הפרקליטות ,קצב הטיעון שנחתם עם הנשיא לשעבר משה

 גורמי אכיפת החוק נדרשים למסור לציבור דין וחשבון על פעולתםש שארבין ה

 

                                                      
122

 .774' בעמ, 58ש "ה לעיל, נמרודיפ "רע  
123

 .(2003) 6' פס, 341( 2)2003על -תק, ארבל' ישי נ-חטר 6077/02א "דנ  
124

 .AM. JUR. 2D LIBEL AND SLANDER § 270 50; 576-569' בעמ, 105ש "ה לעיל, Barr עניין  
125

לעניין התנהלות ) (1996) 179-178, 173ה  פלילים" תפקידו של התובע בהליך פלילי"צר מרדכי קרמניהשוו   
 (.ת אמותיו של ההליך הפלילי"התביעה בדל

126
 .(1976) 202-201, 197( 3)ל ד"פ, מדינת ישראל' רש נהי 347/75פ "ע  
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ובאמצעי שיש בו לשקף את מעמדם , במידה הנחוצה בלבד, באורח עניני ומנומק
או לשלוח ידם , אל להם ליטול חלק בפולמוס המתנהל מעל גלי האתר. הממלכתי

אין זה . ואפילו ששה העיתונות לתת לכך במה, במלחמת גרסאות מכל סוג שהוא
מתפקידם לעשות נפשות לעמדתם או לעמתה מול אלו המצויות מעברו השני של 

וטרם , שם עודו תלוי ועומדונכונים הדברים שבעתיים שעה שענינו של נא. המתרס
   127.הוכרע

 

באה לידי ביטוי גם בפסק  קצבביעה בפרשת דעה השלילית על התנהלותה התקשורתית של התה

למרות דחיית , בהכרעת הדין כתב הרכב השופטים. הדין שניתן בסופו של דבר במשפטו הפלילי

אלא , אף חשובה מאד, ש הינה חשובה"דעתו של היועמ"כי  ,הטענה בדבר הגנה מן הצדק

המשפטנים הדן בשאלה  י צוות"שחשיבות זו צריכה לקבל ביטוי עת נערכת התייעצות מקצועית ע

השופטת  המשיכהבגזר הדין  128".בדיונים פנימיים ולא בפומבי, אם לאו, אם להגיש כתב אישום

לדבריה אשר  ,של היועץ המשפטי לממשלה" התבטאויות אומללות ומיותרות"על שבח והלינה 

, שוםהחל מעניין שטרם הוחלט לגביו אם יוגש כתב אי, אינו אמור לפעול בזירה התקשורתית"

בדעת , סברהאף השופטת שבח  129".והמשך בעניין התלוי ועומד בבית המשפט וטרם הוכרע

הקלה  מצדיק, בשל ההתבטאויות הנדונות שארבין ה, הנזק הציבורי שנגרם לנאשםש, מיעוט

 .בעונשו

 

 .לטיעונים שהובאו לעיל לטובת הרחבת החסינותבמענה  לאזכורנוספים ראויים  שיקוליםכמה 

התנהגות דומה מצד  מצדיקרכה תקשורתית תוקפנית על ידי חשודים ונאשמים אינו מע ניהול

 נתוניםללבם של חשודים ונאשמים הלהבין אפשר  עד גבול מסוים. רשויות החקירה והתביעה

נדרשות הרשויות אך , במאבק הרה גורל על עתידם האישי ועושים כל שביכולתם כדי לנצח בו

עמדה זו  .תפקידן הרשמישמטיל עליהן מגבלות הו מטלותל פי הע ותבמקצועילבצע את עבודתן 

השופט לוי דעת הנזכרות של ההספציפי של פרסומים בתקשורת בחוות בהקשר במפורש הובעה 

להתנהלות המצופה מגורמי מעקרונות כלליים יותר הנוגעים  נגזרתוהיא אף  130,והשופטת שבח

כנציגת המדינה והציבור התביעה  ,יסה הרווחתי התפעל פ. תהפרקליטּוובעיקר מן , החוקאכיפת 

גילוי ל אלא על חתירה אובייקטיביתדווקא אמונה על השגת הרשעות צריכה להיות ינה אכולו 

פעל בהגינות היא תשישנו אינטרס ציבורי על כן  131.טיהור החףם ותוך הרשעת האש   ,מתהא

צריכה  התביעהשנפסק כך יפל 132.אמצעים ראויים בלבדמוחלטת ותמלא את ייעודה תוך נקיטת 

ת מידתי לאפגיעה מ הימנעול, רה על זכויותיו של הפרט הנתון להליך הפלילילהקפיד הקפדה ית

, שבידיההמשפט את מלוא הראיות  פני ביתל שפרול התביעה מןכן דורשת הפסיקה  133.בזכויותיו

הגיונם של לפי  134.לאשמתו של הנאשם נוגעספק ב עוררלרבות ראיות רלוונטיות העשויות ל

מחוץ לגדריו של ההליך גם  ,בשינויים המחויבים ,סימטריה אמורה לחול-אותה א, הדברים
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הנשיאה ביניש הסתייגה מאמירות אלה בשל שיוער . לפסק דינו של השופט לוי 68' פס, 10ש "ה לעיל, פלוניתץ "בג  
 .לפסק דינה 40' ראו פס ".משפטיות-לבר", לפי הגדרתה, היותן

128
  (.2010)דין ההכרעת ל 9' פס, 21282( 4)2010מח -תק, קצב' מדינת ישראל נ 1015/09ח "תפ  

129
 (.2011)לגזר דינה של השופטת שבח  7' פס, 25850( 1)2011מח -תק, קצב' מדינת ישראל נ 1015/09ח "תפ  

130
 . לפסק דינו של השופט לוי 68' פס, 10ש "ה לעיל, פלוניתץ "בג; 8' פס, שם  

131
 .176-175' בעמ, 125ש "ה לעיל, קרמניצר  

132
 .179-178' בעמ, שם  

133
 (.2011) 93' פס, 3577( 1)2011על -תק ,מדינת ישראל' עזבון המנוח חגי יוסף נ 3580/06א "ע  

134
, מדינת ישראל' אבו סעדה נ 4765/98 פ"ע; (1978) 839-838, 834( 3)ד לב"פ, מדינת ישראל' בואדסי נ 492/78פ "ע  
 (.1999) 840-839, 832( 1)ד נג"פ

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%20492/78&Pvol=לב
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ומנועות ריסון בכשם שהרשויות מחויבות . גורמי אכיפת החוק האחרים עלוגם  הפורמלי הפלילי

חריצת דינו של . גם בקרב התקשורתי לפעולכך עליהן , חתור בכל מחיר לניצחון בקרב המשפטימל

 בעייתית אהי הוא ביצע את המיוחס לושת פומבית מצד הרשו קביעה על ידי שוד או נאשםח

הוכחה אשמתו בבית לא בחזקת חף מפשע כל עוד  ואה שלפיהבמיוחד לאור מוסכמת היסוד 

 135.המשפט מעבר לכל ספק סביר

   

 החורגתהשתלחות בחשוד או בנאשם  ךמצרי אמון הציבור במערכת טיפוחשאין לומר , זאת ועוד

דין מסירת דווקא . והצעדים הננקטים על יסודם ומתיאור הראיות והממצאים הקיימים נגד

 תשל הרשו את פעולותיהבאופן מיטבי להבין  לציבור תמאפשר ומנומק ענייני, וחשבון אובייקטיבי

ר הוא מצייאובייקטיבי וענייני בעצם היותו של הדין וחשבון , חשוב מכך .שביסודן השיקוליםואת 

 .נטולת פניות ומכוונת לקידום האינטרס הציבורי ,כמקצועיתאת הרשות 

  

דים ונאשמים פעולה הנמצאת בהכפשה תקשורתית של חשוספק אם ניתן לראות , לבסוףו

, משים יבלמאליהם לגלוש עלול  בעל התפקידש, בשוליים הטבעיים של מלאכת אכיפת החוק

 לאצעדים פוגעניים מדי או נקיטה של כ שלא. תרכדי שלא ליצור הרתעת ייש להגן  עליהאשר ו

ביצוע מעצר כגון  –אכיפת החוק לקדם את על המידה יתר  להוטיםהעל ידי חוקר או תובע נחוצים 

 מעשה אקשורת היהתבטאות בכלי הת – עדר ראיות מספיקותיאו חיפוש או הגשת כתב אישום בה

באופן ש אף, זויתרה מ. אחר פעילותומשתייך למישור  מפעולות חקירה ותביעהשונה מהותית 

היא חורגת מליבת תפקידם של גורמי אכיפת שברי , לגיטימית ביסודה אהיעקרוני פעילות זו 

ם של אנשי המשטרה חשש, מטעמים אלה 136.למטרותיהם העיקריות אין לה זיקה הדוקהוהחוק 

פיע לרעה על פומביות אינו צפוי להשהתבטאויותיהם המאחריות משפטית בגין  והפרקליטות

התבטאויות מקל וחומר שהסרת החסינות רק  .ן שבו יבצעו את מלאכת אכיפת החוקהאופ

אשר אינן משרתות אפילו את הסמכויות והתכליות הנלוות שאפשר לייחס , חמורות במיוחד

 . לא תפגע בעניין הציבורי, לגורמי אכיפת החוק

 

לדיווחים  חסינותת מושג על ידי מתן עשוי להיו נמנו לעילשהאיזון בין השיקולים הסותרים 

ועל , על ניהולם ועל התקדמותם של הליכים פלילייםגורמי אכיפת החוק  מצדוענייניים עובדתיים 

ה מאפשר את מימוש התכלית שלשמה איזון ז 137.ולהם בלבד, הם במישריןילאעניינים הקשורים 

הציבור  עדכון קרי, והתביעהרשויות החקירה  מצדהגנה על פרסומים תקשורתיים  שלפרו מוצדק

הוא . תוך מניעת פגיעה בשמם הטוב של חשודים ונאשמים שאינה תורמת למטרה זו ,על פעילותן

זרימת המידע על עבודת הרשויות  אשר קידום, הגנה משפטית אחרת מתבקש מהגיונה שלאף 

רה נכונה דיני לשון הרע מכירים בכך שחז. הוגןה חהלוא היא הגנת הדיוו, א מטרתההו-הוא

בלא  אינה מקימה אחריות ,הנעשים במסגרות רשמיות, והוגנת על פרסומים מסוגים מסוימים

 רוחוחלה כאשר הדיווח משקף את , כפי שנתפרשה בפסיקה, הגנה זו 138.תלות באמיתות תוכנם

                                                      
135

 .202' בעמ, 126ש "ה לעיל, הירשראו עניין   
136

 .10-9' פס, 36ש "ה לעיל, פלבןהשוו עניין   
137

ש "בה לעילפסקי הדין האמריקניים הנזכרים  ;לפסק דינו של השופט לוי 68' פס, 10ש "ה לעיל, וניתפלץ "ראו בג  
110. 
138

 ,Kyu Ho Youm במשפט האמריקני ראולהגנה זו . לחוק איסור לשון הרע( 11)13-ו( 10)13, (8)13, (7)13סעיפים   

Fair Report Privilege versus Foreign Government Statements, 40 I.C.L.Q. 124, 132-135 (1991) ;
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צדדי -להם ביטוי חד לתתדברים מהקשרם או  להוציאבלי בדיוק או בקירוב של הפרסום המקורי 

אין הגנה נאותה , עליהם עמדנו לעילשהחסרים  בגלל, בחוק הקיים אמנם 139.מאוזן או בלתי

מפסיקת בית המשפט אך  140,גורמי אכיפת החוקעל פעולות והתבטאויות של אובייקטיבי דיווח ל

הגנת האמת בפרסום אף כאשר כנפי לחסות תחת עשוי כאמור אובייקטיבי דיווח שהעליון עולה 

נה זו נועדה שהג אף, על כל פנים 141.הפרסום לא הוכחה ושאהנאשם נעצם אשמתו של החשוד או 

גם , היקשדרך הבין במישרין ובין ב, בשינויים המחויבים אפשר להחילה ,בעיקר לכלי התקשורת

תן ביטוי הולם הן לזכות הציבור לדעת יני באופן זה 142.ל דיווח של גוף שלטוני על פעילותו שלוע

 .והן לגבולותיה

  

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה  ואה המתואראת הדין  להשעין אפשרעליו שנוסף  מקור משפטי

חקירה  פעולותבסיסי על  מידע של מסירתואת מתירות  הנחיות אלה 143.חקירותדיווח על בעניין 

, שתוכנםאחרים וכן פרסומים ן יהאודותעל פרטים ספציפיים  מסירת בדרך כלל אוסרותאך 

הנסיבות  את מפרטות אף ההנחיות .גיעה יתרה בחשוד או בנאשםניסוחם או צורתם גורמים לפ

את מפרה  ,לא סמכות על פי ההנחיותב ,העברת מידע לגורם חיצוני. בהן ניתן לחרוג מכךש

 אמנם 144.רה פליליתעב   עשויה להוותאף שהיא אלא ולא זו בלבד , ים הפנימייםיים הארגונהנהל

הן יכולות אך , המשמעתי והפלילי, ישור המנהלינאכפות בדרך כלל במ אינן הנדונות נחיותהה

סום פרכאשר מדובר ב, כך. בהתוויית גבולותיה של החסינות בתביעות אזרחיות לעתים לסייע

שה במסגרת התפקיד הוא נעשלקבוע בנקל  אפשר ,ההנחיותמותר במפורש על פי  שתוכנו

אינו  ,לפרסמו במפורשסרות קונקרטי שההנחיות אותוכן  פרסםעובד ציבור אשר  ואילו, השלטוני

, חלק מן ההנחיות מותירות לכפופים להןשיצוין  145.מי שפעל במסגרת תפקידוליכול להיחשב 

 כשלעצמן הכרעהמאפשרות אינן  ולכן 146,שיקול דעת נרחב ,בעיקר לבעלי תפקידים בכירים

                                                                                                                                                        
SMOLLA ,8:72בסעיף , 81ש "ה לעיל ;SACK ,7:3.5 בסעיף, 81ש "ה לעיל. 

139
 .802-801' בעמ, 22ש "ה לעיל ,בן ציון נייןע  

140
, לחוק איסור לשון הרע( 11)13סעיף  הוראת אלבסס הגנה כאמור הי תתיאורטי אפשרעליה שההוראה היחידה   

אך מאחר (. 9)13פורסם קודם לכן בנסיבות האמורות בסעיף בפרסום נכון והוגן של מה ש, שארבין ה, עוסקתה
סעיף ממילא , הגנה ברורה ומלאה לפרסומים של רשויות החקירה והתביעה, כזכור, אינה מקנה( 9)13שהוראת סעיף 

כאשר לשון הרע , לחוק( 1)19לפי סעיף , זאת ועוד. את מי שמדווח על התבטאויות כאמור כראוימחסן  אינו( 11)13
הקלת הדבר רק שיקול להפחתת הפיצויים או ישמש , תה חזרה על דברים שנאמרו קודם לכן על ידי אדם אחרהיוו

לרבות פרסום המדווח באופן נכון והוגן על אמירות מפי אנשי המשטרה  –משמע פרסום חוזר של לשון הרע . העונש
אינו נהנה מהגנה  –יות והמשפטיות וכנראה גם על עמדות המשתמעות בעקיפין מפעולותיהם החקירת, והפרקליטות

ש "ה לעיל, SACKלגישתו הדומה של המשפט האמריקני בסוגיית הפרסום החוזר ראו ) בשל עצם היותו פרסום חוזר
. ל דעתו של בית המשפטואף זאת בכפוף לשיקו, מתונה מהרגילבעקבותיו תהיה סנקציה הלכל היותר  (.7:1בסעיף , 81

ואינו יכול להצביע על נסיבות מיוחדות כלשהן  ,נתבע המבקש לחמוק מעולה של האחריות, מן החוקלכאורה כעולה 
. ההאשמות שיוחסו לתובע על ידי גורמי אכיפת החוק הן נכונותשנדרש להוכיח , המקימות הגנה ספציפית אחרת

 .239, 218' בעמ, 44ש "ה לעיל, השוו שנהר
141

 (.2001) 907 ,865( 5)ד נה"פ, חלוץ' פלוס נ 5653/98א "ע; 860, 858' בעמ, 9ש "ה לעיל, קראוס עניין  
142

 RESTATEMENT (SECOND) OF ;(4.1.2010, לא פורסם) לוי' מדינת ישראל נ 11943-11/09( מרכז)א "רעראו   

TORTS, § 611, Comment h ; ענייןTrentecosta ,564-563' בעמ, 111ש "ה לעיל.   
143

ראו  .4.1003 הנחיות היועץ המשפטי לממשלה "קווים מנחים לרשויות האכיפה בעניין פרסומים מחקירות"  
 יםבאתר משרד המשפט

www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/9CF103E2-A240-48B3-B9D5-39EF70FB77CE/23752/41003.pdf 
 144

לאדם , ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, ללא סמכות כדין, עובד הציבור שמסר)"לחוק העונשין ( א)117סעיף   
באשר להיקף עשויות להתעורר ות שאלות קששיצוין "(. מאסר שלוש שנים –דינו  [...]שלא היה מוסמך לקבלה 

ראו )להגיש כתבי אישום בגינו , מבחינת שיקול דעתה של הפרקליטות, תחולתו של הסעיף ובאשר לנסיבות שבהן ראוי
 .המחקר הנוכחי חוםתחורגות מ האך אל, (קנת מן' עמדת פרופ – 35-34' בעמ, 11ש "ה לעיל, דוח ועדת וינוגרד

-א"התשמ, לחוק הגנת הפרטיות 19לפטור מאחריות שסעיף  נוגעב) 18 'בעמ, 11ש "ה לעיל, ראו דוח ועדת וינוגרד 145
שם לעובד משטרת ישראל אשר פגע פגיעה סבירה בפרטיותו של אדם במסגרת תפקידו ול, שארבין ה, מקנה 1981

 (.  מילויו
146

  .9, 5סעיפים ב, 143ש "ה לעיל, "קווים מנחים לרשויות האכיפה"  
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וגבלת מ לאחירות  בכיריםה לגורמים עלול להעניקמאחר שהדבר , לא לחיוב; בשאלת החסינות

עוד  .שהדבר ינגוד את טעמי החסינותמכיוון , לא לשלילהבוודאי ו, להשמיץ חשודים ונאשמים

 .את כל סוגי הפרסומים כוללותההנחיות אינן שיצוין 

   

כל התבטאות תקשורתית המעדכנת את הציבור  עללחול אפוא ראויה החסינות השלטונית בפועל 

ן מציגה את עמדתו, פעולות המתבצעות במהלכםהליכי חקירה ומשפט ובדבר  של מצבםבדבר 

ביסוסן הראייתי של ההאשמות נגד  בענייןלרבות , קשר לאותם הליכיםב הרשויות הרשמית של

 פשרוא, הדיווח צריך להיות נכון בכללותו 147.משמעותן המשפטית בענייןו החשוד או הנאשם

אין לצפות , כמו כן .שיהיה נגיש ומובן לציבור הרחב כדייפשט ויתמצת את הדברים ש

שהרי הוא נעשה על ידי צד להליך , בדיווחמלא ובוודאי לא לאיזון  ,לאובייקטיביות מלאה

יש גם להכיר במתחם סבירות באשר לחריפותה של הלשון  .מתמקד מיסודו בפעילות שלו עצמוו

 .הננקטת בו

  

קובע בצורה נחרצת הלפרסום אותו היגיון מחייב שלא להכיר בחסינות בכל הנוגע , לעומת זאת

, ההליכיםלדיווח על מצב בלבד  קשר רופףב והמתאפיין ,רהבביצועה של עב  אשם אדם וישירה ש

התבטאות  על החסינות אינה צריכה לחול גם 148.בעניינםאו על חומר הראיות  םעל ממצאיה

העמדה שגובשה על ידי הגורמים המוסמכים  כלומר, הרשות ה הרשמית שלהחורגת מהצגת עמדת

 פומבית תגם התייחסו .דעתו האישית של הדובר ומביעה את ,כך ובפרוצדורה שנקבעה לכךל

משפט נושא החקירה או הל תקמספ תענייני זיקה שאין להם ,החשוד או הנאשםשל מעשים ל

 קשותשל התנסחות הפוגעת בלהישלל  החסינות עשויה כן. לחסינות ראויהאינה  ,המתנהלים נגדו

 תיאור מעשיוללתיאורו או במילים בוטות במיוחד שימוש  כגון 149בנאשםושלא לצורך בחשוד או 

ביצוע מעצר  אהיממנה שיש לשקול את הסרת החסינות  התנהלותעוד  .או תיוגו הגורף כעבריין

אינטרס ציבורי כלשהו  אשר אינה מקדמת, אל מול קהל עיתונאים שהוזמן מראשה ראוו

 חומריםשל  גם פרסום, לבסוף 150.של החשוד בכבודוותוצאתה היחידה היא העצמת הפגיעה 

 גוןכ, היועץ המשפטי לממשלההכלליות או הפרטניות של  יול פי הנחיותע שלא הותר ספציפיים

 זכותאינו אמור ל 151,הקלטות ותמלילים של תשאולים משטרתיים ופרטי חקירות סמויות

  152.חסינותב

                                                      
147

 .5, (ב)4סעיפים ב, שם  
148

 .26' בעמ, 11ש "ה לעיל, דוח ועדת וינוגרד; 6סעיף ב, שם  
149

 לעיל, הרואה במידת הפגיעה בשמו הטוב של התובע שיקול רלוונטי לעניין החסינות השלטונית ראו נבות לגישה  
כן ראו את דבריו של . 9' פס, 36ש "ה לעיל, פלבןעניין ; (באשר לחסינותם של חברי הכנסת) 109-103' בעמ, 112ש "ה

 . לפסק דינו 69' פס, 10ש "ה לעיל, פלוניתץ "בבג, אשר לא נאמרו בהקשר לחסינות אלא במישור הערכי, השופט לוי
 .25' בעמ, 11ש "ה לעיל, דוח ועדת וינוגרד; 2סעיף ב, 143ש "ה לעיל, "קווים מנחים לרשויות האכיפה"ראו  150
' אל נמדינת ישר 10106/03( א"תשלום )פ "ת; (ג)4סעיף ב, 143ש "ה לעיל, "קווים מנחים לרשויות האכיפה"ראו  151

החלטה מיום , לא פורסם) פרקליט המדינה' ליברמן נ 2511/08ץ "בג ;(2005) 33383( 1)2005של -תק, 'ברקוביץ
17.11.2008) . 

 להקיםיכולים , המחקר הנוכחי מתחום אשר הדיון בהם חורג, שאלה נפרדת היא אם דיני לשון הרע המהותיים 152
הדלפה כאמור משקפת נכונה שלהניח  אפשר, מחד גיסא. ו נסיבותבאיל, כן אםו, אחריות בגין הדלפת חומרי חקירה

מאידך . הגנת האמת בפרסוםכנפי לחסות תחת זכאי כך  המדליף לפיו, את תוכן הראיות והעדויות שבידי הרשויות
, ומתעלמת מנתונים התומכים בגרסתו ,אם ההדלפה מתמקדת בנתונים המפלילים את החשוד או הנאשם, גיסא

קביעתו , זאת ועוד. עשוי בית המשפט לקבוע כי היא אינה אמת, ת החקירה הכוללת מוצגת באור כוזבשתמונ באופן
את דרישת  מלאמ אינופרסומו שמסקנה כלל ל ביאמדובר במידע שלא נועד לעיני הציבור יכולה להששל המחוקק 

ם כי חשיבות ציבורית מיוחדת א, (לחוק איסור לשון הרע 14סעיף )הכלולה בהגנת האמת בפרסום , העניין הציבורי
מדליפי חומרי שאין סבירות גבוהה , מכל מקום. תנאי העניין הציבורי מילויהטמונה במידע עשויה בכל זאת להביא ל

בשל הקושי המעשי של חשודים ונאשמים , ייתבעו בהליך אזרחי –השומרים מטבע הדברים על אנונימיות  –חקירה 
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משתמעים מטעם גורמי אכיפת ן הרע מפורשים וומי לשופרסבמחקר זה לובן מעמדם המשפטי של 

עלו המחקר מן  .אחריות המדינה ועובדיה בנזיקיןתחום ב נדבךכובפני עצמו כנושא העומד , החוק

במישור וברמה הסטטוטורית המופשטת  ה הראויה של הסוגיהתהסדרל כמה המלצות מרכזיות

כפי  ,במצב המשפטי הרצוי. םעל כפות המאזניישם והערכתם של האינטרסים בחינתלאור  מעשיה

 כדי ,תביעות לשון הרעחסינות רחבה מפני ולאנשיהן לרשויות החקירה והתביעה  תוקנה, שהוגדר

מסירת דין  לרבות, תפקידל נלוותפעולות  החסינות תחול גם על .את תפקידם למלאלאפשר להם 

 יתרהורגים חריגה חה –בעיקר בכלי התקשורת  –פרסומים , מנגד. מילויווחשבון לציבור על 

של אופיים האובייקטיבי  מבחינת, אותם גורמים הוסמכוהתכליות הציבוריות שלשמן  הגשמתמ

של המפרסם  ראותואף אם מנקודת , לא יזכו לחסינות ,שביסודםאו מבחינת המטרה הפרסומים 

 . להגשמתוו ו הרשמיתפקידהם נעשו בשל 

 

התדיינות את נטל ה כבידומ , יתר על המידה נותיהיה ודאי מי שיטען כי דין זה מצמצם את החסי

הטמון ס הציבורי האינטרשהוא   מענה לכךה. יתר הרתעתעל אנשי המשטרה והפרקליטות עד כדי 

בוודאי בהשוואה לפעילויות , חלש יחסית ואהתבטאויות של הרשות בכלי התקשורת הב

זכותם של חשודים ב הפגיעה הפוטנציאלית ואילו, קידום ממשי המקדמות את אכיפת החוק

 תחומיםלהבדיל מ –בהקשר הנדון , בהתחשב בכך. חמורה במיוחדונאשמים לשם טוב 

במלאכה  עוסקיםה לעודד אתאין עניין רב  –המשתייכים לליבתה של מלאכת אכיפת החוק 

פן , יש טעם לא מבוטל לדרבנם לנקוט זהירות, זאת לעומת. יצירתיות ושאפתנות, להפגין יוזמה

למשל בשל אמיתותו או , פרסום המוצדק לגופושיש לזכור , זויתרה מ. פרט שלא לצורךיפגעו ב

לנהל הליך אמנם הדבר ידרוש מן הנתבע . יזכה בסופו של דבר להגנה, בתום לב היותו הבעת דעה

עדר זיקה ינובע אלא מהאינו  זהנטל אך , משל היה מפרסם פרטי, משפטי מלא כדי להוכיחה

  .לבין סמכותו השלטונית ומטרתה הציבורית מספקת בין התנהלותו

  

         

                                                                                                                                                        
 . ולאתרם יעל כללי החיסיון העיתונא התגברל


