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תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות –
מיפוי משפטי שיטתי
אסף פורת*

"מָוָתָוְ חַ יָיםָבְָ ַיָדָלָׁשוָן"ָ ָ
(משליָיחָָ ָ)21

ָ
ָ
מאמרָ זהָ מנתחָ באופןָ תיאורטיָ ומקיףָ אתָ תופעתָ הביושָ ָבמרשתתָ
וברשתותָ החברתיותָָ,עלָ שללָ היבטיה ָ.מדוברָ בתופעהָ בעלתָ פוטנציאלָ
הרסניָ,אשרָפושהָבעולםָהמערבי ָוגםָבישראלָ.כידועָ,איןָמדוברָבתופעהָ
חד-ערכיתָָ ָ,אלאָ בתופעהָ מורכבתָ ומג ָוונת ָ:שליליתָ וחיובית ָ,פרטיתָ
וציבורית ָ,אזרחיתָ ופלילית ָ,כזוָ היכולהָ לייצרָ פגיעותָ ישירותָ ועקיפותָ,
קלותָ וחמורותָ,קצרותָ טווח ָוממושכותָ ,ועודָ.עיקרָהדיוןָבמסגרתָ מאמרָ
זהָ יעסוקָ בתופעתָ הביושָ המקווןָָ,ויהיהָ כלליָ ורחבָָָ,אךָ יבקשָ להתמקדָ
במפרסמיםָ ובמפיציםָָ,מחדָ גיסא ָ,ובנפגעיםָ הפוטנציאל ָייםָָ,מאידךָ גיסאָ,
תוךָ הבחנהָ מתחייבתָ ביןָ ניזוקיםָ בגיריםָ לביןָ ניזוקיםָ קטינים ָ.המאמרָ
מבקשָ לשמשָ נדבךָ בסיסיָ בדיוןָ הערָָהמתקייםָָבאקדמיהָ בשאלתָ הביושָ
המקווןָ ,ולכן ָאיןָספקָשדילמות ָאחדות ָ ָהמוצגות ָבוָבקצרה ָמצדיקות ָדיוןָ
עתידיָרחבָועמוקָיותרָָ .
ָ
______________
*

ָדוקטורָ למשפטיםָ ועורךָָָדין ָ,מרצהָ וחברָ סגלָ ההוראהָ הקבועָ בפקולטהָ למשפטיםָ שלָָהקריהָ
האקדמיתָ אונוָָ,מרצהָמןָהחוץָבמרכזָהבינתחומיָ הרצליהָובפקולטהָלמשפטיםָשלָאוניברסיטתָ
תלָאביבָ ָ.
התָזה ָהמרכזיתָ שלָהמאמרָהוצגהָביולי ָָ 2017ב"כנסָביושָ(שיימינג)"ָשנערךָבמרכזָ הבינתחומיָ
הרצליהָ ואורגןָ עלָָָידיָ פרופ'ָ גיאָ זיידמןָ ואחרים ָ.תודתיָ הכנהָ לגיאָ עלָ ההזמנהָ להשתתףָ בכנסָ.
אבקשָ להעירָ כיָ המאמרָ נכתבָ לפניָ התפרצותָ נגיףָ הקורונה ָ,שחוללָ מגפהָ עולמיתָ ובעקבותיהָ
מקריםָרביםָשלָביושָחיובי ָבצדָמקריםָרביםָשלָביושָשליליָ .אניָמבקשָלהודותָמאוד ָלד"רָאוריָ
נירָָ,לעו"דָ שחרָ פרידמן ָ,לעו"דָ מתןָ סטמרי ָ,לעו"דָ קריןָ דיאמנט-פורתָ ולָשופטָ החיצוניָָעלָ
הערותיהםָהמועילותָביותרָלמאמרָ .תודהָמיוחדתָלעורךָהלשוניָגיאָפרמינגרָעלָתרומתוָלמאמרָ.
הדעותָהמוצגותָבמאמרָכולןָשליָָ,והאחריותָלכלָטעותָ–ָעלייָבלבדָ.
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ָמטרתָ המאמרָ היאָָלערוךָָמיפויָ משפטיָ ראשוניָ שלָ תופעתָ הביושָ
המקווןָעלָכלָגווניהָ,תוךָפירוקהָלגורמיםָעלָמנתָלנסותָלהגדירָ,להסבירָ
ולהדגיםָכלָאחדָמהםָ.אשרָעלָכןָ,המאמרָיפתחָבהסברָמהוָביושָמקווןָ,
תוךָהצגתָשלושָהבח ָנותָמושגיותָמתבקשות ָבאשר ָלתופעתָהביושָבכללָ
והביושָ המקווןָ בפרט" ָ:ביושָ חיובי" ָ,שבצידוָ מטרהָ מוצדקתָָ,אלָָמולָ
"ביושָ שלילי" ָ,שבצידוָ מטרהָ בלתיָ מוצדקתָ (להרעָ אוָ לעוול);ָ "ביושָ
פרטי"ָ ,הנעשה ָע ָל ָידיָגוףָפרטיָ(אדםָאוָתאגיד)ָ ָ ,אל ָמולָ"ביושָשלטוני"ָ,
הנעשה ָעל ָידיָגוףָשלטו ָני; ָ"ביושָישיר"ָ,שבמסגרתוָהפגיעהָהיאָתוצאהָ
ישירהָומכוונתָשלָהפרסוםָ ָ,אלָמולָ"ביושָעקיף"ָ,שבמסגרתוָהפגיעהָהיאָ
תוצאהָ משניתָ ומסתברתָ שלָ הפרסום ָ.בהמשךָ תוצגָ בחינהָ היסטוריתָ שלָ
תופעתָ הביושָָלפניָָהעידןָ הדיגיטלי ָ.לאחריהָ תוצגָ התפתחותָ התופעהָ
ש ָהמודרני ָ– ָהביושָהמקווןָָ .כאןָיבקשָהמאמרָלעמודָ
בהווהָ,בדמותָהביו ָ
שתופעתָהביושָהמקווןָמעוררתָבהיבטָשלָ
עלָהמתחָהנורמטיביָהמרכזי ָ ָ
זכויותָהאדם ָהרלו ָונטיותָ:בעיקרָהזכותָלחופשָביטוי ָ ָאל ָמולָהזכותָלשםָ
טובָוהזכותָלפרטיותָ,אבלָגםָאלָמולָהזכותָלהליךָהוגןָ.לאחרָמכןָייבחנוָ
שתיָ הפונקציותָ המנוגדותָ של ָהביושָָ–ָָהחיוביתָ והשליליתָָ–ָָתוךָ הצעתָ
מבחןָ תלת-שלביָ להבחנהָ ביניהן ָ,המבוססָ עלָ שאלתָ החוקיות ָ,כוונתָ
המפרסםָ ותוצאתָ הפרסום ָ.היותָ שכלָ סוגָ שלָ ביושָ מקווןָ עלולָ לגרוםָ
לנפגעיםָ ולנזקָ,יבקשָ המאמרָתחילהָלעמודָעלָסוגיָהנמעניםָשלָהביושָ
המקווןָ,תוךָהבחנה ָביןָנפגעיםָבשרָודםָ–ָובתוךָקבוצהָזוָגםָביןָנפגעיםָ
קטיניםָלבגיריםָ(תוךָהצגתָתת-קבוצותָשלָנפגעיםָבגירים) ָ–ָלביןָנפגעיםָ
שאינםָ בשרָ ודםָ (תאגידים ָ,מותגיםָ וסמלים) ָ.בהמשךָ ישירָ לכךָָיעמודָ
המאמרָעלָהסכנותָהטמונותָבביושָהמקווןָועלָהנזקיםָהשוניםָשעלוליםָ
להיגרםָבעקבותיוָ ,תוךָשימת ָדגש ָבחומרתָהסכנותָוהנזקים ָ.לקראתָסוףָ
המאמרָייעשהָניסיוןָראשוניָלשרטטָבקוויםָכללייםָדרכיםָלהתמודדותָעםָ
התופעה ָ,עלָ סיווגיהָ השונים ָ,תוךָ ניסיוןָ לצמצמה ָ.תחילהָ תוצגָ הצעהָ
להתמודדותָ לבר-משפטיתָָ–ָָחינוךָ ומניעהָ בכלָ הקשורָ למביישָָ,ושיקוםָ
וסיועָָבכלָ הנוגעָָבמבויש ָ.לאחריהָ תוצגָ הצעהָָלהתמודדותָ משפטיתָָעםָ
התופעהָ ָ,שתשלבָ ָ"התמודדותָ עקיפה"ָ באמצעותָ החקיקהָ הארכאיתָ
הקיימת ָ,תוךָ סיועָ פרשניָ מתחייבָ שלָ בתיָ המשפטָ ותוךָ זעקהָ לתיקוניָ
חקיקהָ מתבקשיםָ ָ,עםָ ָ"התמודדותָ ישירה"ָ באמצעותָ חקיקהָ חדשהָ
וייחודיתָ,אשרָתתאיםָלאתגריָהעידןָהמקווןָ.
ָ
ָ
מבוא
פרק א:
פרק ב:
פרק ג:
118

מהו ביוש במרשתת וברשתות החברתיות (ביוש מקוון)?
ביוש לפני עידן המרשתת
ביוש מקוון – במרשתת וברשתות החברתיות
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פרק ד:
פרק ה:

פרק ו:

פרק ז:
פרק ח:
פרק ט:

תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות

תופעת הביוש המקוון כפגיעה ב"זכות להליך הוגן"
ההתנגשות שבין חופש הביטוי (של המבייש) לבין הזכות לשם טוב והזכות
לפרטיות (של המבויש)
 .1חופש הביטוי
 .2הזכות לשם טוב והזכות לפרטיות
(א) זכותו של אדם לשם טוב
(ב) זכותו של אדם לפרטיות
הביוש המקוון – פונקציה חיובית או שלילית?
 .1הפונקציה החיובית של הביוש המקוון
 .2הפונקציה השלילית של הביוש המקוון
נפגעי הביוש המקוון
נזקי הביוש המקוון
דרכי ההתמודדות עם תופעת הביוש המקוון
 .1התמודדות לבר-משפטית עם תופעת הביוש המקוון
(א) חינוך ומניעה – חינוך נגד תופעת הביוש המקוון
(ב) ייעוץ וסיוע פסיכולוגי לנפגעי הביוש המקוון
(ג) מתן ליווי ,שיקום ותמיכה לנפגעי הביוש המקוון
 .2התמודדות משפטית עם תופעת הביוש המקוון
(א) התמודדות עקיפה עם תופעת הביוש המקוון
(ב) התמודדות ישירה עם תופעת הביוש המקוון

סיכום

מבוא
אנחנוָחייםָבעידןָשלָעולמותָמקביליםָ :העולם ָהישןָ ,הוותיקָוהמוכרָמימיםָימימהָ,
שלתוכוָ נולדתיָ בשנותָ השבעיםָ שלָ המאהָ הקודמת ָ,ולצ ָידוָ העולםָָהחדש"ָָ,העולםָ
שאליוָ התוודעתיָ בשנותָ
הווירטואלי"ָָ–ָָעולםָ טכנולוגיָ שלָ מסכיםָ בגדליםָ שוניםָ ָָ,
התשעיםָ שלָ המאהָ הקודמת ָ.במאמרָ זהָ אבקשָ לדוןָ בקשרָ שביןָָשניָָהעולמותָָבכלָ
הנוגעָָבתופעהָ אחתָ ויחידהָ מביןָ שללָ התופעותָָהעולותָ כלָ אימתָ ששניָ העולמותָ
המקביליםָנפגשים ָ– ָתופעהָשניתן ָלכנותה ָ"ביוש ָבמרשתת ָוברשתותָהחברתיות" ָא ָוָ
"ביושָמקוו ָן"ָ.מי ָידָאעשהָניסיוןָלהגדירָולאפייןָאותהָ .
העולםָ המערביָ גילהָָשובָָבעתָ האחרונהָָאתָ "תופעתָ הביושָָבפומבי"ָָ,אוָ בשמהָ
הלועזיָ "שיימינג"ָ ( ָ,)shamingאשרָ הולכתָָוצוברתָ תנופהָָבעולםָָבשניםָ האחרונותָ
במסגרתָָ"המרחבָ המקוון"ָ (המכונהָ גםָ ָ"מרחבָָהסייבר""ָ ָ,המרחבָ הקיברנטי"ָ אוָ
"המרחבָ הווירטואלי")ָָ.זאתָָ,בעקבותָָ"מהפכתָָהמרשתת"ָָ,שהינהָ מהפכהָָתרבותיתָ
וחברתיתָָ,כלכליתָ ופוליטיתָָ,אשרָָחוללהָ שינוייםָ רדיקלייםָ בעול ָםָָוהביאהָ עימהָ
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פריחהָ ושגשוגָ חסריָ תקדיםָ מבחינהָ אישית ָ,חברתיתָ וכלכליתָָ1.אולםָ לצדָ כלָ הטו ָבָ
שב"מהפכת ָהמרשת ָת" ָיש ָגם ָלאָמעטָתופעותָשליליות ָומסוכנותָמז ָן ָחדשָ,המציבותָ
אתגריםָ משמעותייםָ בפניָ המשפטָָ.מביןָ אותןָ תופעותָָשליליו ָתָָאבקשָ להתמקדָ
בתופעתָָ"האלימותָ המקוונ ָת"ָ בכללָ ובתופעתָ "הביושָָהמקוו ָן"ָָבפרט ָ,לרובָ במסגרתָ
הרשתותָ החברתיות ָ,המעניקותָ לכלָ אדםָ אתָ האפשרותָ להביעָ עמדהָ וליצורָָקשריםָ
שָָהמקווןָָישָָהשלכותָ
בצורהָ פשוטהָ ומהירהָָָ2.למרבהָ הצער ָ,לעיתיםָ לתופעתָ הביו ָ
אישיותָָפסיכולוגיותָָ,חברתיו ָתָָוכלכליותָ קשותָ עלָ קורבנותיהָָ,ואל ָהָָהניעוָָאתָ שרתָ
המשפטים ָ,בחודשָ יוליָָ ָ,2015להקיםָ ועדהָ ציבוריתָ לבחינתָ דרכיָ התמודדותָ עםָ
התופעהָהקשהָ 3ָ.
______________
1

2

3
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ָהשווָחייםָויסמונסקי ָחקירהָפליליתָבמרחבָהסייב ָר ָָ;)2015(ָ 21ניבהָאלקין-קורןָומיכאלָבירנהקָ
"הקדמָהָ:משפטָוטָכנולוגיות ָמידע"ָ ָמשפ ָטָָ ,חברהָותרבו ָת ָ– ָרשתָמשפטיתָ:משפטָוטכנולוגיותָ
מידעָָ(ָָ11ניבהָ אלקין-קורןָ ומיכאלָ בירנהקָ עורכים ָ.)2011ָָ,האחרוניםָ מצייניםָ כיָָ"אנחנוָ חייםָ
בעיצומהָ שלָ מהפכה ָ:ההתפתחותָ הטכנולוגיתָ בתחוםָ המחשב ָ,המידעָ הדיגיטליָ והרשתותָ
הדיגיטליותָמחוללתָמהפכהָחברתיתָ ָ,כלכליתָואףָפוליטית"ָ ָ(שם)ָ .ישָאףָהרואים ָבמרשתת ָיקוםָ
חדשָָ–ָָראוָ רוביקָ רוזנטלָ "כמהָ הערותָ עלָ שפתָ האינטרנט"ָָמשפ ָטָָ,חברהָ ותרבותָָ–ָָרשתָ
משפטית ָ:משפטָ וטכנולוגיותָ מידעָָ(ָָ61ניבהָ אלקין-קורןָ ומיכאלָ בירנהקָ עורכים ָ.)2011ָָ,לענייןָ
התפתחות ָהמרשתת ָראוָתמרָאשורי ָמה ָט ָלגרף ָעדָהמחשבָ:ה ָיסטוריהָשלָאמצעיָהתקשורת ָ–115
ָ ָ.)2011ָ(ָ169
בהקשרָ זהָ למדנוָָכיָָהמרשתתָָכאמצעיָ תקשורתָ המונים ָ,ובעיקרָ הרשתותָ החברתיותָ (דוגמתָ
פייסבוקָ וטוויטר) ָ,המשמשותָ אמצעיָָלגיוסָ ופעילותָָחברתייםָָופוליטיים ָ,יכולותָָלתרוםָ להפלתָ
שלטונותָ טוטליטריים ָ,ולסייעָ לחולָלָ מהפכותָ כלל-אזוריותָ ָ,כפיָ שאירעָָ,למשלָָָ,במזרחָ התיכוןָ
בתחילתָהעשורָ (ָָ)2011במהָשכונה ָ"ָהאביבָהערבי"ָ .ראוָגבריאלָקאבאליוןָואפרתָשהם ָרשתָשלָ
סטיו ָתָָ –ָָ הבניהָ והכחשהָ שלָ סטייהָ חברתיתָ בישראלָָ ָ.)2016(ָָ42להתפתחותןָ שלָָהרשתותָ
החברתיותָראוָאשרָעידןָהכוחָהחמישיָ–ָסודָהרשתו ָתָשמשנותָאתָ ָהעולםָ ָ(ָ.)2014
ָישָלצייןָכיָביןָהמופעיםָהמרכזייםָשלָ"האלימותָהמקוונת"ָעומדתָתופעתָ"הבריונותָהמקוונתָ"ָ
אוָ "בריונותָ הרשת"ָ ( ָ,)cyberbullyingשנהוגָ להגדירהָָכ"ָשימושָ שלָ פרטָ אוָ קבוצהָ במידעָ
וטכנולוגיהָ כדיָ לתמוךָ בהתנהגותָ נשנית ָ,מכוונתָ ותוקפנית ָ,במטרהָ לפגועָָָבאחריםָ"ָָ.ראוָ לימורָ
עציוניָ"בריונותָבמגרשָהמשחקיםָהמקוון ָ– ָאחריותָספקיותָהתוכןָומפעילותָהאתריםָעלָהנעשהָ
בשטחן"ָהמשפטָיזָ(ָ)2013(ָ469–468ָ,463להלןָ:עציוניָ"בריונותָבמגרשָהמשחקיםָהמקוון")ָָ.כןָ
ראו ָענתָליאורָ"'בריונותָרשת' ָ– ָקריאתָהשכמהָלמחוקקָהישראלי" ָאתרָמשפ ָט ָועסקים ָ(ָ)2013
 ָ.idclawreview.org/2013/11/17/blogpost-20131117-liorכפיָ שאנסהָ להראותָ בהמשך ָ,עמדתיָ
היאָ כיָ לרובָ תופעתָ "הביושָָהמקוון"ָ הינהָ תת-קטגוריהָ שלָ תופעתָ "הבריונותָ ברָשת" ָ,להוציאָ
מקריםָשָלָ"ביושָחיובי"ָ.
ָראוָ צביָ זרחיהָ "איילתָ שקדָ הקימהָ ועדהָ למלחמהָ בתופעתָ השיימינג' ָ:שפיכותָ דמיםָ ברשתותָ
החברתיות'"ָ ָָ ָ.www.themarker.com/news/politics/1.2685036ָ ָ15.7.2015ָ ָTheMarkerשמהָ
הרשמיָשלָהוועָדהָ ָהוא ָ" הוועדהָהציבוריתָלגיבושָאמצעיםָלהגנהָעלָהציבורָועלָנושאיָמשרהָ
בשירותָהציבורָמפניָפעילותָופרסומיםָפוגענייםָכמוָגםָבריונותָברשתָ"ָ ָ,ובראשהָ ָעומדתָשופטתָ
ביתָהמשפטָהעליוןָ(בדימ'ָ)ָעדנהָארבל ָ(להלןָ :ועדתָארבל)ָ.לצדָהשופטתָארבלָחבריםָבוועדהָ
שופטים ָ,חוקריםָ מןָָהאקָדמיהָ ואישיָ ציבורָ ותקשורתָָ.ועדתָ ארבלָָשוקדתָ עלָָגיבושָ אמצעיםָ
להתמודדותָָעםָפרסומיםָפוגענייםָ,בעיקרָבמרשתתָ,הפוגעיםָקשותָבשמםָהטובָאוָבפרטיותםָשלָ
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תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות

תופעתָ ָהביושָ ָהפומביָ ָמוכרתָ ָבמרחבָ המקווןָ ָבעקבותָ ָה ָמרשתתָ ָוהתקשורתָ
הסלולריתָָהשלובהָ בהָָ("עידןָָהטלפוניםָָהחכמים ָ") ָ.זאתָָ,כאמורָָ,בעיקרָָברשתותָ
החברתיותָָ,ובראשןָָפייסבוקָָ( ָ,)Facebookשהיאָ המותגָ המרכזיָ בשוקָָ,אךָ גםָָטוויט ָרָ
( ָ,)Twitterלינקדאיןָ (ָָ)ָ LinkedInוגוגלָָ;)Google+( ָ+באתריָ שיתוףָ התוכןָָ(תמונותָ,
רשומותָקולָווידיאו)ָ4,דוגמתָי ָוטיובָ(ָ,)YouTubeסנפצ'טָ(ָ,)Snapchatפליקרָ(ָ,ָ)ָ Flicker
מייספייסָ (ָָ)ָ Myspaceוטיקטוקָ ָ(ָָ;)TikTokברשתָאינסטגר ָםָָ(ָָ)Instagramובקבוצותָָשלָ
יישומונ ָיָָהמסריםָָווטסאפָָ ָ( ָ,)Whatsappטלגרםָ (ָָ)Telegramודומיהםָָ,אשרָָמופעליםָ
שתתָ הינהָ כליָ תקשורתָ
כולםָָע ָלָָידיָ קהלָ המשתמשי ָםָָ.זאתָָ,לנוכחָָהעובדהָ שהמר ָ
המוניםָ גלובלי ָ,נפוץ ָ,מהירָ וזול ָ,אשרָ מנגנוניָ הסינוןָ בוָָמוחלשיםָ בהשוואהָ לכליָ
שָָבמרשתתָָמתייחסָ לפרסומיםָ פוגענייםָ מסוגיםָ שוניםָ
התקשורתָ המסורתייםָָָ5.הביו ָ
במרחבָ המקווןָ המכווניםָָכלפיָָבניָָאדםָָ–ָָבגיריםָ אוָ קטיניםָָ–ָָא ָוָָכלפיָָתאגידי ָםָ
(ולעיתיםָ אףָ כלפיָ מותגים)ָָ.ברובָ המקריםָָהמשותףָ לכללָ הפרסומיםָ הואָ החשיפהָ
הפומביתָהשליליתָוהמביישתָשגרםָהפרסוםָהמקווןָלמיָאוָלמהָשעמדָבמרכזוָָ 6.
מטרתָהמאמר ָהמרכזית ָהיא ָלהסבירָולנסות ָלהגדירָאתָתופעתָהביוש ָבכללָואתָ
תופעתָ הביושָ ָבמרשתתָ ָוברשתותָ החברתיותָ ָבפרטָ ָ ָ,ולעמודָ עלָ ָזכויותָ היסודָ
המתעוררות ָ,ולרובָ אףָ מתנגשותָָ,אגבָָכלָָדיוןָ בתופעהָ שלָ ביושָָבמרשתתָָוברשתותָ
החברתיות ָ.בהמשךָ ישירָ לכ ָךָָאבקשָָלעמודָָעלָָמטרותיהָָ(החיוביותָ והשליליות ָ) ָ
שלָ התופעה ָ,עלָ מיָ שעלוליםָ להיפגעָ הימנהָָועלָָנזקיה ָ.לקראתָ סיוםָ ייעשהָָניסי ָוןָָ,
ראשוניָָבלבדָָ,לבחוןָָדרכיםָ משפטיותָ ואחרותָ להתמודדותָָעםָָהתופעהָָולמיגורהָ,
בהיותהָָתופעהָ מסוכנתָָלרוב ָ.זאתָָ,בהנחהָ שהמשפטָ הקייםָ אינוָ מספקָ אתָ הכליםָ
המתאימיםָ והנכוניםָ להתמודדותָ עםָ תופעתָ הביושָָבמרשתתָָ.לסיכוםָָיוצגוָָכמהָ
מסקנותָעיקריותָָ .
______________
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מושאיָ הפרסום ָ,כמוָ גםָ עםָ בריונותָ במרשתָת ָ.זאת ָ,תוךָ שמירהָ עלָ איזוןָ ביןָ זכויותָ היסודָ
המתנגשותָ.נכון ָלמועדָכתיבתןָשל ָשָורותָאלה ָ(ינואר ָָ)2020טרםָהגישה ָהוועדה ָאתָמסקנותיהָ.
ראוָאתרָמשרדָהמשפטיםָבכתובתָָ .ָwww.gov.il/he/departments/general/arbel_committee
ָאתריםָאלהָמאפשריםָלכללָהמשתמשָיםָליצורָ,לסווגָ ,לקטלגָולהעמידָלעיוןָתכניםָמכלָהסוגיםָ,
לרבותָתכניםָשיצרוָמשתמשיָקצהָאגבָשימושָבתכניםָקיימיםָוהתייחסותָאליהםָ.
ָבכלָ הנוגעָָבכליָ התקשורתָ המסורתייםָ קיימיםָ מנגנוניָ סינוןָ הפועליםָ לרובָָלפניָ הפרסום ָ.ראוָ,
למשל ָ,ס'ָָָָ12–11לחוקָ איסורָ לשוןָ הרע ָ,התשכ"הָָ.1965-כןָ ראוָ ס'ָָ25אָָלחוקָָָ,המחייבָ בעדכוןָ
ופועלָָלמעשהָָבדיעבדָָָ.עודָ ראוָ ס'ָָָָ31–30לחוקָ הגנתָ הפרטיות ָ,התשמ"אָָָ.1981-בכלָ הנוגעָ
במרשתתָָָ,לעומתָזאתָָ,מנגנוניָהסינוןָ פועליםָ לרובָבדיעבד ָבלבד ָ(למשל ָ,הסרתָ דפיםָופרסומיםָ
שלילייםָלאחרָשכברָפורסמוָוהופצוָברשת)ָ.
ָהחשיפהָָהשליליתָָהיאָ רקָָ"ברובָ המקרים" ָ,שכןָָלפעמים ָ,גםָ אםָָלעיתיםָ רחוקותָָָ,יעלהָ בידיָ
המבוישָדווקאָלנצלָאתָהצבתוָ"בכיכרָהעירָהדיגיטלית"ָעל ָמנתָלקדםָאתָהאינטרסיםָהאישייםָ
שלוָָ,ואפשרָשהתרומהָשהואָיפיקָמכךָאףָתעלהָעלָהפגיעהָהראשוניתָשנוצרהָבעניינוָ.יתרהָמזוָ,
במקריםָ כאלהָָייתכןָ שבעקבותָָתגובתָ המבוישָָותגובתָ הסביבהָ הווירטואליתָָָ,דווקאָ המפרסםָ
הראשוניָייהפךָָממביישָלמבוישָ.
121
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יודגשָ כיָָבמסגרתָָהמאמרָ אניָ מבקשָָרקָָלנסותָָלפתוחָ צוהרָ לתופעתָ הביושָ
במרשתתָוברשתותָהחברתיותָ,הפרושותָבעולםָבכללָובישראלָבפרטָ7,וכןָלעוררָדיוןָ
בכמהָָסוגיותָָבעייתיותָָהמתעוררותָ אגבָָהעיסוקָָבתופעהָ זוָָ.איניָ מתיימרָ למצותָ אתָ
הדיוןָ בהן ָ,וברורָ כיָָדילמו ָתָָאחדותָָשעולותָ ונדונותָָכאןָָבקצרהָָמצדיקו ָתָָדיוןָ רחבָ
ועמוקָיותרָָ .

פרק א :מהו ביוש במרשתת וברשתות החברתיות (ביוש מקוון)?
הגדרהָ מדויקתָ ָוקונקרטיתָ בעבריתָ ָלמושגָ החדשָ ָ"ביושָ ָבמרשתתָ ָוברשתותָ
החברתיות"ָאיןָעדייןָבנמצאָ.אולםָקיימותָכמהָהגדרותָלמוש ָגָהישןָ"ביוש"ָָ8.למשלָ,
שָ ָכ"הכלמהָ ָ,בזוי ָ,גרימתָ חרפה";ָ ָ9גםָ ָפרופ'ָ ָאהרןָ
מילוןָ אבן-שושןָ ָמגדירָ ָביו ָ
קירשנבאוםָָמתייחסָָבספרוָָלביושָָכאלָָ"ביזוי"ָָ,אך ָמתרכזָָבעיקרָ ברגשָ הבושהָ מנתָ
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ָראוָ חברתָ בזקָָדו"חָ החייםָ הדיגיטלייםָָָ,www.bezeq.co.il/media/PDF/doh_2018.pdfָָ2018
שלפיו ָנכוןָ לָשנת ָָ 2018כָ 6.6-מיליוןָישראלים ָגולשים ָבמרשתת ָ(שםָ,בעמ' ָָ ָ.)3באשרָלפעילותםָ
שלָָבניָ הנוערָ (גילאיָָשלוש-עשרהָ עדָ שמונה-עשרה)ָ ברשתותָ החברתיותָ באותהָ שנהָ95%ָָ,
פועליםָ ברשתָ ווטסאפָָ88%ָָ,ברשתָ אינסטגרםָ וָָ61%-ברשתָ פייסבוקָ (שם ָ,בעמ'ָָ ָ.)6כלָ אלהָ
מלמדיםָ עלָ צריכתָ דיגיטציהָ גבוההָ בישראלָָָ,והופכיםָָאתָ תופעתָ "הביושָָהמקוון"ָ למרכזיתָ
בישראלָָ .יודגשָכיָבדוח ָהאמור ָפורסםָכי ָָ 67%מבניָהנוערָנחשפוָבשנת ָָ 2018לפרסומיםָשלילייםָ
שפורסמוָבמסגרתָביוש ָבמרשתת ָוברשתותָהחברתיותָ(שםָ,בעמ' ָָ ָ.)13כןָראוָמאמרָמטעםָרשותָ
התקשובָ הממשלתיָ שבמשרדָ ראשָ הממשלהָ ("היחידהָ לשיפורָ השירותָ הממשלתיָ לציבור")ָ:
"שימושָשלָישראליםָבאינטרנטָוברשתותָהחברתיות"ָ((ָ )2017עותקָבידיָהמחבר)ָ .המאמר ָכוללָ
מידעָונתוניםָבנוגעָלשימוש ָבמרשתת ָוברשתותָהחברתיותָבישראל ָמשנת ָָ 2000ועדָשנת ָָ,2017
ומצביעָ עלָ מגמהָָשלָָשימושָ הולָךָָָוגוברָָבשניָ אלה ָ.לפיָ הדוחָָָ,בשנתָָָָ2000היוָָָ1,255,289
( ָ)20.9%משתָמשיָָמרשתתָָבישראלָָ,ואילוָ בשנתָָָָ2016היוָָָָ5,941,174משתמשיםָ (ָָָ.)72.5%נכוןָ
לשנתָָָָ,2017ישראלָ נמצאתָ במקוםָ הָָ49-בעולםָ (מתוךָָָָ201מדינות)ָ מבחינתָ אחוזָ משתמשיָ
המרשתתָמקרבָכללָהאוכלוסייהָ.נתוניםָנוספיםָיוצגוָבהמשךָ.
ָראוָאצלָשרוןָידיןָ"המרחבָההבעתיָשלָהרגולציהָ:האםָהָמדינהָצריכהָלבייש?"ָבכרךָזהָ .כןָראוָ
והשוו ָלגיליון ָָ 32של ָתיאוריהָוביקורת ָ(מאביב ָtheory-and-criticism.vanleer.org.il/%D7ָ )2008
ָ %92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-32-%D7%90%D7%91%D7%99%D
ָ,7%91-2008/אשרָהוקדשָכולוָלמושגָ"בושה"ָ ָ.
ׁשןָ הַָ ְָמרָ ָכזָָ(ָָ63התשמ"ח)ָָָ.גםָ במילוןָ אוצרָ
ׁש ָו ָ
ָהערךָָ"ביוש"ָָאצלָָאברהםָ אבן-שושןָָ ָמּל ָוןָ ָא ָב ָןָ -
המליםָ הנרדפותָָביושָָהואָ קודםָ כלָ ביזויָָוביזיוןָָ,וכןָ גידופים ָ,גינוי ָ,גנאי ָ,גנות ָ,הטלתָ דופיָ,
היעלבות ָ,הכלמה ָ,הכספהָ,הכתמה ָ,הלבנהָוהלבנתָפנים ָ,המטתָקלוןָ,העלבהָ,השחרה ָ,השפלהָ,
חירופים ָ,נאצות ָ,נזיפה ָ,עלבון ָ,השפלהָ וזלזולָ ָ,ראוָָאיתןָ אבניאוןָָמילהָ במי ָלהָָ–ָָ ָאוצרָ ה ָמיליםָ
הנרדפו ָתָָ,ניגודיםָושדותָסמנטיי ָםָ(תז ָא ָורוסָשלָהש ָפהָהעברי ָת)ָָ.)2000(ָ59
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חלקוָ שלָ המבויש ָ;ָָ10ד"רָ שרוןָ ידיןָ נסמכתָ עלָ הגדרתוָ שלָ הקרימינולוגָ הנודעָ ג'וןָ
שלפיהָמעשהָשלָביושָהינוָ ָ"מתןָביטויָלמורתָרוחָבכוונהָלגרוםָלהוקעהָ
ברייתווייטָ ָ,
11
עלָָידיָ אחרים" ָ; ָָואילוָ ד"רָָמיכלָ לביאָָנסמכתָ עלָ ההגדרהָ המסורתיתָ שלָָביושָ,
שלפיה ָביוש ָהואָמעשהָשלָהפצתָמידעָנכוןָשמטרתוָליידעָאתָהציבורָבנוגעָלאד ָםָ
שהפרָ נורמהָָ,עלָ מנתָָלאפשרָָלציבורָָלבקרָ אותוָ ולהטילָ עליוָָסנקציהָ בגיןָ הפרתָ
הנורמהָָָ12.ישָ לצייןָ כיָָכלָָההגדרות ָ,ללאָ יוצאָ מןָ הכלל ָ,מתייחסותָ לכךָָשמדוברָ
במעשה ָשתוצאתו ָשליליתָ ,אולם ָהן ָעדייןָהגדרות ָכלל ָיותָוניטרליותָ,שכןָה ָן ָנעד ָרותָ
כלָהתייחסותָללגיטימיותָש ָלָמעשהָהביושָ .
באשרָ לביושָָמקווןָָ,פרופ'ָָרפיָ מןָ וד"רָ אזיָ לב אוןָ מצייניםָ ארבעהָ מאפייניםָ
שלָָביושָָכזה" ָ:תפוצה ָ,תיעוד ָ,היעדרָ אתיקהָ והפוטנציאלָ להציתָ בריונותָ
כללייםָָ ָ
רשת";ָָ13ואילוָ מילוןָָָָCambridgeהאנגליָ מגדי ָרָָ(ָָshamingביוש)ָָתוךָ התייחסותָ
לאפשרותָשלָביושָמקוון"The act of publicly criticizing and drawing attention to ָ :
"ָ 14.someone, especially on the internet
ניתן ָלנסות ָלתארָאת ָ"הביוש ָבמרשתת ָוברשתותָהחברתיות" ָבאופןָכלליָוניטרלָיָ
כמעשה ָשל ָפגיעהָבשמוָהטובָ,בפרטיותוָאוָבמוניטין ָשל ָמאןָדהוא ָ– ָאדםָ,תאגידָ
(חברהָ,ביתָעסקָ ,עמותהָ,ארגוןָ וכדומ ָה)ָאוָמותג ָ–ָָבאמצעותָפרסוםָמביךָָ,חשיפתָ
מידעָָשליליָ א ָוָָחשיפתָָפרטיםָ אישייםָָ(כוללָ תמונות)ָָבהקשרָָשליליָָכזהָ אוָ אח ָרָָ,
והפצתם ָבאמצעות ָהמרשתתָ(לרוב ָבאמצעות ָהמדיהָהחברתי ָתָ,הכוללתָאת ָהרשתותָ
החברתיותָָוכןָ בלוגים ָ,פורומים ָ,טוקבקיםָ ועודָָָ,אשרָ נהפכוָָלערוץָ תקשורתָ מרכזיָ,
שמשתתפים ָבו ָבמקבילָאזרחיםָמן ָהשורה ָ– ָקטיניםָובגירים ָ– ָוכן ָחברותָמסחריותָ,
פוליטיקאים ָ,גופיםָ ציבוריים ָ,גופיָ תקשורתָ ושחקניםָ נוספי ָם)ָָ.זאתָָ,במטרהָ לייצרָ
אפקט ָשלילי ָומביישָ,בבחינתָ"הלבנתָפנים"ָ .כזהָהואָ ,למשלָ,פרסוםָמידע ָעל ָאודותָ
אדםָמסויםָשישָבוָכדיָלגנותָאותוָאוָאתָהתנהגותוָָ,ללעוגָלוָאוָלהציגוָבאורָמגוחךָ,
למתוחָָעליוָ ביקורתָָולהוקיעוָָָ,אוָ פשוטָָלהשמיצו ָ.הדברָ יכולָ להיעשותָ באופניםָ
שוניםָ:תיאורָמעשהָשליליָשנ ָעשהָ,הצגתָכיתובָמעליבָ,הצגתָתמונהָמביכהָאוָסרטוןָ
חושפניָ,הצגתָמידעָאישיָ,הצגתָשמועותָאוָהשמצותָ ,ועודָָ 15.נוסף ָעלָכךָ ,מעשה ָש ָלָ
______________
10
11
12
13
14
15

ָאהרןָ קירשנבאום ָ ביתָ דיןָ מכיןָועונשיןָ:הענישהָ הפליליתָבעםָישר ָאל ָ– ָתורתהָותולדותיה ָָ456
(ָ ָ.)2013
ָידיןָ,לעילָה"שָָ,8לידָה"שָָ.3
ָמיכלָלביאָ"ביושָלנצח?" ָמשפטים ָמט ָָ .)2019ָ(ָ 447ָ ,439להגדרותָנוספותָראו ָגיאָזיידמןָ ָ"מבואָ
לביוש"ָבכרךָזהָָ.
ָרפיָמןָואזיָלב-און ָדוחָשנתיָ:התקשורתָבישראל ָָ –ָ 2016סדריָיוםָ,שימושיםָומגמות ָ(ָ 72המכוןָ
לחקרָמדיהָחדשיםָ,חברהָופוליטיקה(ָ)2017ָ,להלןָ:דוחָשנתיָ:התקשורתָבישראלָ.)2016
ָראוָ.ָShaming, CAMBRIDGE DICTIONARY dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shaming
ָהניסיוןָלעיל ָלהסבירָמהוָביושָמבוססָעלָשילוב ָשלָכמה ָמקורותָ:דןָחיָ"תופעתָהשיימינגָברשתָ
היאָ לשוןָ הרעָ לכלָ דבר"ָ ָwww.makorrishon.co.il/nrg/online/13/ART2/ָ ָ9.3.2015ָ ָnrg
 ָ;681/620.htmlרפיָ מןָ ואזיָ לב-אוןָָדוחָ שנתי ָ:התקשורתָ בישראלָָָָ–ָָ2015סדריָ יום ָ,שימ ָושיםָ
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ביושָיכולָשיהיהָפרסוםָשישָבוָהעלבתָעובדָציבורָאוָכזהָה ָמפרָצוָאיסורָפרסוםָוכ ָןָ
פרסוםָשישָבוָהטרדהָמיניתָאוָהפצהָשלָחומרָשקשורָלצנעתָהפרטָ(האופייניתָלרו ָבָ
לתכניםָהקשוריםָלמצבָרפואיָאוָנפשיָ ָ,למצבָחברתיָאוָכלכליָָ,ובעיקרָלענייניָמיניותָ,
כגוןָחשיפתָבלוגָאנונימיָוזיהויוָעםָאדםָמסויםָאוָחשיפתָנטייתוָהמיניתָשלָאדם)ָָ .
הביושָָבמרשתתָָוברשתותָ החברתיותָָעושהָ שימושָ בכוחהָָהעצוםָ שלָ הרשתָ ע ָלָ
מנת ָלהעביר ָאת ָהמידע ָלמספרָרב ָשלָאנשיםָ,ביןָהיתרָכדיָלאפשרָתגובות ָמיידיו ָתָ
והפצהָ משניתָ עלָ ידיָ ביצועָ פעולתָ "שתף"ָ אוָ פעולתָ "צייץָ מחדש"ָָ.בהקשרָ זהָ ישָ
להדגישָאת ָה"וירליות"ָהמאפיינתָאתָהרשתָהחברתיתָ:פלוניָמפרסםָסטטוסָ,תמונהָ
אוָ סרטון ָ,אחריםָ משתפיםָָאתָ חבריהםָָ(עלָ ידיָ לחיצהָ עלָ כפתורָ הָָ,)share-אלהָ
משתפיםָ אתָ חבריהםָָשלהםָָוכךָ הלאהָָָ,ובתוךָ דקותָ ספורותָ הפרסוםָָנהפךָ ל ָווירלָיָ
ומופץָבאלפיָמכשיריםָסלולרייםָ,מחשביםָשוניםָ,פרופיליםָוכיוצאָבהם(ָ16עדָ ָכדיָכ ָךָ
שָ
ש")ָָ.נוס ָףָָעלָָכך ָ,מושאָ הביו ָ
שניתןָ לכנותָ אתָ התופעהָ הווי ָרליתָָהזוָ "שרשרתָָביו ָ
17
במרשתתָיתקשהָלרובָלהתגונןָאלָמולָמעגליָהביושָהרביםָָ .
במסגרתָָהניסיוןָ להסבירָ מהוָָ"ביושָָמקוון"ָָישָ לעמודָ עלָ שלושָ הבחנותָָבנוגעָ
לביושָבכללָולביושָבמרשתתָוברשתותָהחברתיותָבפרטָ.האחתָהיאָביןָביושָשממלאָ
פונקציהָ שלילי ָתָָלביןָ ביושָ הממלאָָפונקציהָ חיוביתָָ.ביושָָממלאָָפונקציהָ שלילי ָתָ
מקוםָשמטרתוָהמרכזיתָשלָהפרסוםָהיאָלייצרָאפקטָשליליָומביישָ .בהקשרָזהָניתןָ
ש ָהמקוון ָכפעולה ָמזיקה ָואףָבריוני ָת ָשל ָאלימותָמילולית ָכלפיָאדםָ
להגדירָאתָהביו ָ
אוָ תאגיד ָ,הפצתָ שמועותָָעליהםָָאוָָחשיפתָָמידעָ עליהםָָבמדיהָ החברתיתָָ(כוללָ
חשיפתָ תצלוםָ אוָ סרטוןָ מביכים) ָ,במטרהָ ללעוגָ להםָ אוָ להעלותָָלדיוןָ התנהגותָ
מביכהָָהקשורהָ אליהםָָ.אולםָָתופעתָָהביוש ָ,כפיָ שכברָ נרמזָָ,אינהָ חד-ערכית ָ,שכןָ
ייתכןָגםָביושָשממלאָפונקציהָחיוביתָ,וזאתָמקוםָשמטרתוָהמרכזיתָשלָהפרסוםָהיאָ
הצגתָביקורתָ לגיטימיתָ אוָקידום ָטובתָהציבורָ ,כגוןָָתיקוןָעוולותָ חברתיותָָ,הוקעתָ
______________
ומגמותָ(ָ100ָ,27המכוןָלחקרָמדיהָחדשיםָ,חברהָופוליטיקה(ָ)2016ָ,להלןָ:ד ָוחָשנתיָ:התקשורתָ
ָביש ָראלָָ;)2015ד ָוחָשנתיָ:התקשורתָבישראלָָ,2016לעילָה"שָָ,13בעמ'ָ.72
שורתָבע"מָנ'ָשאולָ ,פס' ָָ 35–31לפסקָ
ָ 16ראוָבהקשרָזהָע"אָ(מחוזי ָת"א) ָָ 35757-10-16נידייליָתק ָ
דינוָ שלָ השופטָ שנלרָָ(פורסםָ בנבו(ָָ)16.1.2019ָָ,להלן ָ:ענייןָָש ָאול) ָ.באותוָ פסקָָדיןָ קבעָ ביתָ
המשפטָ המחוזיָ בתלָָאביבָ כיָ לענייןָ פרסוםָ לשוןָ הרעָ ברשתָ פייסבוקָ ישָ להבחיןָ ביןָ פעולתָ
"חיבוב"ָ (ָָ,)likeשאינהָ מהווהָ פרסום ָ,לביןָ פעולתָ "שיתוף"ָ (ָָ,)shareהמהווהָ פרסוםָ לצורךָ חוקָ
איסורָלשוןָהרעָ(שםָ,פס' ָָ 68לפסק ָדינוָשלָהשופטָשנלר)ָ.פסקָהדיןָהמחוזיָאושרָבבית ָהמשפטָ
העליוןָ,לאחרָשניתנהָרשותָערעורָבשאלהָאםָפעולות ָה"ָשיתוף" ָוה"חיבוב" ָעולותָכדיָ"פרסום"ָ
לשוןָהרעָכמובנוָבס'ָָ2לחוקָאיסורָלשוןָהרעָ –ָראוָרע"אָָ1239/19שאולָנ'ָחברתָ ָנייד ָליָתקשורתָ
בע"מ ָ(פורסםָבאר"שָָ ָ.)8.1.2020ָָ,כןָ ראוָאתָ מאמרהָ שלָמיכלָלביאָ"התפשטותָשמועותָ ולשוןָ
הרעָ ברשתות ָ:הצעותָ לפעולה"ָָחוקיםָָיגָָ ָ,)2020(ָָ59המתייחסָ לתופעתָ ההפצהָ המשניתָ שלָ
פרסומיםָ שלילייםָברשתותָהחברתיותָ.המאמרָ מבקשָלבחוןָפרספקטיבהָ חדשהָלהתמודדותָעםָ
אתגריָההפצהָהמשניתָ ָ.
ָ 17ראוָ DANIEL J. SOLOVE, THE FUTURE OF REPUTATION: GOSSIP, RUMOR, AND PRIVACY ON
).THE INTERNET 78 (2007
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מעשיםָ פסוליםָָ,קריאהָָלשי ָנויָ חברתיָ אוָָאחרָָ,חשיפתָָעברותָָפליליותָָאוָ אזהרתָ
הציבורָָ.במקריםָאלה ָניתןָ להגדירָאתָהביושָָבמרשתתָָוברשתותָ החברתיותָָכפרסוםָ
שליליָ שמטרתוָ חיוביתָָ–ָָעשייתָָשימושָ פומביָ במדיהָ החברתיתָ עלָָמנתָ לשמורָ עלָ
נורמותָחברתיותָבאמצעות ָביוש ָאדםָ,תאגידָאוָארגוןָשחרגוָמהןָָ 18.עםָזאתָ ,ייתכןָ
שמטרתו ָשלָמפרסם ָמסוים ָתהיהָחיוביתָאךָלאָמידתיתָביחסָלמעשהָשבגינוָהופעלָ
הביושָהמקווןָ,שאזָאנוָשביםָאלָהפונקציהָהשליליתָָ .
שָָפרטיָָהואָָמעשהָָשלָ
הבחנהָ שנייהָָהיאָ ביןָָביושָ פרט ָיָָלביןָָביושָ ממוס ָדָָ.ביו ָ
פרסוםָָברביםָָמטעםָָגוףָ פרט ָיָָ(אדםָ אוָ תאגיד)ָָעלָָאודותָ גוףָ פרטיָָאחרָ (אדםָ אוָ
תאגיד)ָ ,ובכךָהתמקדתי ָלעילָ .אולם ָלעיתיםָיכול ָשהביוש ָיהיה ָביושָממוסדָ ,דהיינוָ,
ביוש ָרשמי ָאוָשלטוני ָ– ָמעשה ָשל ָפרסוםָבעיתוןָאוָב ָמרשתת ָמטעם ָרשות ָציבורי ָתָ,
כגוןָָביתָ דיןָָרבניָ המחליטָ לנקוטָ שורהָ שלָ סנקציותָָנגדָ סרבניָ גטָָ,אשרָָמבוססותָ
בעיקרןָעלָ"הרחקותָדרבנוָתם ָ"ָומיועדותָלהרחיקם ָמחייָהקהילהָולביישםָברביםָ ,ע ָלָ
מנתָשיקיימוָאתָפסקיָהדיןָהמחייביםָאותםָליתןָגטָלבנותָזוגםָ 19.דוגמהָאחרתָה ָםָ
כלָהפרסומיםָמטעםָהרשותָהשופטת ָעל ָאודותָהחלטות ָקונקרטיות ָשלָבתיָהמשפ ָטָ
השונים ָ,הכוללותָ אתָ שמותָ הצדדיםָָָ20.ד"רָ רותיָ קמיניָָ,בספרהָָהחשובָָעלָָהמרשםָ
הפליליָָ 21,טוענתָכיָעצםָהרישוםָבמאגרָהמרשםָהפליליָ ,ובפרטָחשיפתָמידע ָממאגרָ
זהָ,זהיםָבתוצאותיהםָלהטלתָעונשָמביישָָ 22.לכן ָהםָמהוויםָ ,להבנתיָ ,עוד ָמקרהָשלָ
______________
ָ 18ראוָוהשווָדוחָשנתיָ:הת ָקשורתָבישראלָָ,2016לעילָה"שָָ,13בעמ'ָָ.72כןָראוָמתןָאהרוניָ"לביישָ
ולא ָלהתביישָ:רפרטוארָשלָ ָפעולותָכוחניותָאזרחיותָברשתָהחברתיתָבתחוםָהפגיעותָהמיניות"ָ
סוגיותָ חברת ָיותָָבישראלָָ ָ;)2020(ָָ44–43ָָ,41ָָ,29יהודהָ זולדןָ "ביושָ פומביָ (שיימינג)ָ ברשתותָ
חברתיות"ָתחומיןָלזָ(ָ306–299ָ,295–294ָ,294התשע"ז)ָָ ָ.
ָ 19ראוָבג"ץ ָָ 5185/13פלוניָנ'ָביתָהדיןָהרב ָניָהגדולָבירושלים ָ(פורסםָבאר"שָ;)28.2.2017ָ ,יצחקָ
מאירָיעבץָ"עשייתָ'שיימינג'ָלסרבןָגט"ָתחומיןָלזָ(ָ307התשע"ז)ָָ.
ָ 20כוונתי ָבעיקרָלהחלטותָאגבָהליכיםָפלילייםָ ,אולםָלעיתיםָגםָבהחלטהָאגבָהליךָאזרחיָישָכדיָ
לביישָאתָמיָמהצדדיםָאוָמהעדים ָ.לָביוש ָאגבָהליכיםָפלילייםָראו ָאת ָמאמרוָהחשובָשלָאסףָ
הרדוףָ "ההליךָ הואָ הביוש ָ:השיימינגָ שלָ הפרוצדורהָ הפלילית"ָָבכרךָ זהָ ָ.ד"רָ הרדוףָ סבורָ כיָ
ההליךָ הפליליָ מביישָ אתָ הפרטָ הןָ בסיוםָ המשפטָ במצביָ הרשעהָָוהןָ במהלכוָ כתוצרָ לוואיָ שלָ
אמצעיָחקירהָואכיפהָ,והכָל ָבשם ָעקרוןָפומביותָהדיוןָ .לביקורתָלענייןָפרסוםָ שָמותָהמתדייניםָ
בהליכיםָמשפטייםָראוָתומרָמוסקוביץָ"ההגנהָעלָהפרטיותָ בפרסומיָבתיָ-המשפט ָ– ָהאםָראויָ
לפרסםָ שמותָ בפסקי-דין"ָָמשפטיםָָיחָָ ָ;)1988(ָָ431יששכרָ רוזן-צביָָההל ָיךָ האזרחיָָָ92–89
(ָ;)2015יואבָשוטן-גושןָוזיוָלידרורָ"צדקָעיוורָ,זכויותָנראות" ָעולםָבליָסודותָ–ָהסודָוחשיפתוָ
ככליםָ לתיק ָוןָ עולםָ ופרטָָ(ָָ82ָָ,71הקריהָ האקדמיתָ אונו ָ,יובלָ אלבשןָ עורךToni M. ָָָ;)2015ָָ,
Massaro, Shame, Culture, and American Criminal Law, 89 MICH. L. REV. 1880, 1886
)ָ .ָ(1991

ָ 21רותיָקמיניָהמרשםָהפליליָ(ָ.)2016
"ָ 22עצםָהרישוםָשלָעברָפליליָבכללָ,וחשיפתָמידעָכזהָבפניָגורמיםָשוניםָבפרטָ,מטבעָהדבריםָ
מוביליםָלתחושתָאי-נוחותָ,בושהָומבוכהָאצלָמושאָהמידעָ "ָ.שםָ,בעמ' ָָ.42ובהמשךָ" ָ:הטענהָ
הכלליתָבהקשרָזהָהיאָשהפצתָמידעָעל ָרישוםָפליליָמובילהָליצירתָמעמדָנחותָ,קבוצהָנפרדתָ
ומנודהָשלָפרטיםָהמתויגיםָכעברייניםָ".שםָ,בעמ'ָָ.43
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ביושָרשמיָ.מקרהָנוסףָשלָביושָרשמיָ,אשרָמתוארָאצלָקמינ ָיָבאותוָהקשרָאךָמהווהָ
שָ
בעינייָמקרהָעצמאיָונפרדָמקודמוָ,הואָהמקרהָשלָעונשיָביושָָ23.העיקרָבעונשיָביו ָ
הואָפרסוםָדברָהעבָרה ָברביםָ ,במטרה ָלחזקָאתָהנורמותָהחברתיותָהשולטותָ ,אשרָ
מגנותָ אתָ התנהגו ָתוָ ש ָלָָהפרטָ המבוישָָ24.דוגמהָ נוספתָ הינהָ תוצרָ ש ָלָָמשרדָָמבקרָ
המדינהָָ:כוונתיָ לפרסוםָָדוחותָ מיוחדיםָָהבוחניםָָאתָָהתנהלותםָ שלָ גופיםָ ובעליָ
תפקידיםָָבמגזרָ הציבוריָ הנתוניםָ לביקורתָ מבקרָ המדינהָָ.לכךָ אתייחסָ בהרחבהָ
בהמשךָָ25.דוגמאותָ נוספותָ מוצגותָָבחיבורהָָשלָ ידיןָָָ,המדגישהָָאתָ הפרקטיקהָ שלָ
רשויותָמנהליותָלפרסםָפרסומיםָמביישיםָע ָלָאודותָתאגידיםָפרטייםָ,הקשוריםָדווקאָ
שָ
לאחריותםָ המנהלית ָ,האזרחיתָ אוָ המוסריתָָָ26.ידיןָ מכנהָָתופעהָ שלטוניתָ זוָָ"ביו ָ
רגולטורי"ָ ,שהינו ָסוגָמיוחדָשלָביוש ָרשמיָאוָשלטוניָָ 27.עדָכאןָניתןָלומרָכי ָמעשהָ
הביושָָהרשמיָ ממלאָ פונקציהָ חיוביתָ ולכןָ אףָ יזכהָָבשורהָ שלָ הגנותָ בדיןָָ.אולםָ
ייתכנוָגםָמצביםָחריגיםָשל ָביוש ָרשמיָהממלאָדווקאָפונקציהָשליליתָ ָ .כךָ ,למשלָ,
מתןָ סטמריָָמציגָָבחיבורוָ מקריםָ שלָ "ביושָָשיפוטי"ָָשבמסגרתםָ שופטָ פלוניָָבוחרָ
לביישָבעלָפהָבעלָדיןָ,עורךָדיןָאוָעָדָ,ביןָבמהלךָהדיוןָלפניוָוביןָבמסגרתָפסקָהדיןָ
הכתובָ 28.
ההבחנהָ השלישיתָָהיאָ ביןָָביושָָישירָ ומכ ָו ָו ָןָָָ,שבוָָהתמקדָ ההסברָָדלעילָָ,לביןָ
ביוש ָעקי ָף ָולאָמכ ָו ָו ָןָ ,כגון ָפרסוםָבתקשורת ָהכתובהָאוָהדיגיטלית ָעל ָאודותָמעצרוָ
שלָאדם ָאו ָפרסום ָפסקָדיןָפלילי ָבאתרָהרשותָהשופטת ָשבמסגרתו ָמתפרסמיםָשמוָ
______________
23

24

25
26
27

28
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ָשםָ,בעמ' ָָ.44קמיניָמסבירהָכיָעונשי ָביוש ָהםָצורתָענישהָפרטיתָשלָהמדינהָ ,אשרָמנסחת ָאתָ
הקביעהָהעובדתיתָבדברָאחריותוָהפליליתָשלָהפרטָהעומדָלדיןָואז ָמפיצהָאתָהמידעָעלָאודותָ
ההחלטה ָ.כעתָ האזרחיםָ הםָ שמוזמניםָ להענישָ אתָ אותוָ פרטָ באמצעותָ הטבעתָָאותָ קלוןָ בוָ.
דוגמאותָָלעונשיָָביושָָָמודרנייםָ בארצותָָהבריתָ הןָ מדבקותָ לפגושָ הרכבָ שמצויןָָבהןָָכיָ הנהגָ
הורשעָ בעבָרהָָָשלָָנהיגהָ בשכרותָ וכןָָָלוחיותָ רישויָ מיוחדות;ָ שלטיםָ שהעברייןָ מחויבָ להעמידָ
במקוםָ מגוריוָ ועליהםָ כיתובָ בולטָ בנוגעָ לעברוָ הפלילי;ָָופרסוםָָעלָָאודותָָהעבָרהָָבעיתונותָ
המקומיתָואףָבמרָשתתָ.ראו ָשםָ,בעמ' ָָ.53דוגמהָישראלית ָמצויה ָבסָ' ָ228אָלפקודתָמסָהכנסהָ
[נוסחָחדש]ָ(להלןָ:פקודתָמסָהכנסה)ָ,המסמיָךָאתָהרשות ָלפרסםָמדיָשנהָאתָרשימתָהעברייניםָ
שהורשעוָָבביצועָעברותָמסָמהותיותָ.
ָגםָכאן ָהתוצאהָהיא ָגרימתָאי-נוחותָרגשיתָלמבוישָָ.ראו ָשםָ,בעמ' ָָ.44–43יצויןָכיָפרסוםָדברָ
העבָרה ָברביםָ,אםָבמסגרתָמאגרָרשמיָאוָאחרָואםָבמסגרתָפרסוםָתקשורתיָ ,עשוי ָללוות ָכאמורָ
אףָאתָצורותָהענישהָהמסורתיותָָ ,כגוןָמאסרָאוָקנסָ.אולםָכאשר ָמדוברָבעונשָמסורתיָ ,הפרסוםָ
הינוָ תוצאתָ לוואיָָ,במובחןָ מעונשיָָביושָָ,אשָרָָמטרתםָ המוצהרתָ והעיקריתָ היאָ הפצתָ המידעָ
המבישָברביםָ.
ָראוָלהלןָתת-פרקָוָָ.1
ָידיןָ,לעילָה"שָָ.8
ָשםָָ,בפרקָ המבוא ָ.כןָ ראוָ רותָ פלאטו-שנערָ "ביושָ רגולטורי ָ:האםָ הביושָ מתאיםָ לשמשָ כליָ
אכיפהָ בתחוםָ הבנקאי?"ָָבכרךָ זה ָ.פרופ'ָ פלאטו-שנערָ סבורהָ כיָ ראויָ לעשותָ שימושָ בביושָ
רגולטוריָככליָאכיפהָגםָבתחוםָהבנקאיָ,במקריםָשבהםָאיןָחששָלפגיעהָביציבותָהבנק.
ָמתןָסטמריָ"חופשָהביטויָשלָהשופטיםָבישראלָ(ומגבלותיו)ָ–ָעלָתופעתָהביושָהשיפוטי"ָבכרךָ
זהָ.כןָראוָבהקשרָזהָאסףָפורתָ"זכותָהערעורָשלָהעד?!"ָמשפטָמפתחָָ.)2016(ָ31ָ,4
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תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות

שלָהמורשעָומעשיוָהפלילייםָָ 29.ניכרָכי ָמדוברָבפרקטיקה ָראויה ָשלָחשיפהָופרסוםָ
מקווניםָשלָפסקיָדיןָ,כמעטָמכלָהתחומיםָ,הנשענתָעל ָהעיקרון ָהחוקתיָשל ָפומבי ָו ָתָ
הדיוןָָָ30.ברםָָ,ניתןָ להתבונןָ עלָ פרקטיקהָ זוָָ,בעיקרָָבכלָ הנוגעָָבפרסוםָ פסקיָ דיןָ
פלילייםָָָ,גםָָכפעולתָָביושָָרשמיָָ,המבקשתָָלמלאָָפונקציהָ חיוביתָָשלָ פרסו ָםָָמדויקָ
ברביםָשלָעובדותָהפרשהָהפליליתָ.עםָזאתָ ,איןָכלָספק ָשחשיפתָפרטיהםָהאישיי ָםָ
שלָ המעורביםָ באותםָָמקריםָָפליליים ָ,ובראשםָ הנאשם ָ,פוגעתָ בפרטיותםָ ובשמםָ
הטובָ 31.יוערָכיָמנקודתָמבטםָשלָאלהָהנפגעיםָמעצםָפרס ָומ ָו ָשל ָפסקָהדיןָהפליליָ
מדוברָבביושָשליליָָ .

פרק ב :ביוש לפני עידן המרשתת
תופעת ָהביושָָהפומבי ָנמצאתָעימנוָ כבר ָזמ ָןָָרב ָ,מאותָשנים ָ,לרובָבמסגרתָ מוסדיתָ
כסוגָ שלָ עונשָָָ32.בתקופתָ רומאָ העתיקהָָ,למשלָָ,היוָ נוהגיםָָ ָלהטביעָ עלָ מצחוָ שלָ
העברייןָאותָלטיניתָשסימנהָאתָהעבָרהָשהואָעברָ33,בבחינתָ"אותָקין"ָָ 34.
באירופהָשלָימיָהביניים ָמצא ָעונש ָהביוש ָהפומבי ָאת ָביטויו ָבצורותָשונותָ ,כגוןָ
הלבשהָבבגדיָקלוןָ,גירושָפומביָבעגלותָמיוחדותָ,הולכתָהנאשםָבחוצותָהעירָכאשרָ
שלטָ המספָרָאתָפשעוָצמודָלגופו ָ,כריתתָאיברים ָ,מינָיָסדָשוניםָומשוניםָָשאליהםָ
______________
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31
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34

ָהבחנה ָדומה ָמוצגת ָעל ָידיָידיןָ,לעילָה"ש ָָ ,8ליד ָה"ש ָָ 45ואילךָ ,אָךָבהקשרָהספציפיָשל ָביושָ
שלטוניָ.ידיןָמבחינהָביןָביוש ָשלטוני ָישירָלביןָביושָשלטוניָעקיףָ,אך ָמסבירהָאתָשניָהמושגיםָ
בעזרתָכמהָדוגמאותָשלאורןָאיניָבטוחָכללָשההגדרותָשליָתואמותָאתָשלהָ ָ.
ָלדיוןָבחשיבותוָשלָעקרוןָפומביותָהדיוןָראו ָבג"ץ ָָ 5917/97הא ָגודהָלזכויותָהאזרחָבישראלָנ'ָ
שרָ המשפט ָים ָ,פס'ָָָָ19–17לפסקָ דינהָ שלָ הנשיאהָ בינישָ (פורסםָ באר"ש ָ;)8.10.2009ָָ,ע"אָ
ָָ4244/12הוצאתָ עיתוןָ הארץָ בע"מָ נ'ָ ברכה ָ,פס'ָָָָ39– 31לפסקָ דינוָ שלָ השופטָ מלצרָ (פורסםָ
באר"ש ָָ;)19.2.2014ולאחרונהָרע"פָָ2783/19קראָנ'ָמדינתָישראלָ,פס'ָָ 17לפסקָדינוָשלָהשופטָ
סולברגָ(פורסםָבאר"שָ .)2.1.2020ָ ,כןָראוָמעיןָשמעוני ָ"סעיפים ָָ 70– 68לחוקָבתיָהמשפטָ[נוסחָ
משולב]ָ–ָ פומביותָהדיוןָאלָמולָהפגיעהָבפרטיותָעקבָפרסוםָפסקיָדיןָבאינטרנט"ָחוקיםָבקצר ָהָ
(ָ2מרץָָ.)2010
ָראוָבהקשרָזהָמיכאלָבירנהקָ"חשיפהָמקוונתָוחשיפהָמשפטיתָ:עלָפרטיותָופומביותָשלָפסקיָ
דיןָברשת"ָמשפטיםָמחָ(ָ)2018(ָ31להלןָ:בירנהקָ"עלָפרטיותָופומביותָשלָפסקיָדיןָברשת")ָ.
ָידיןָ,לעילָה"שָָ,8תת-פרקָאָָ.2
ָ ָ,SOLOVEלעילָ ה"שָָ ָ,17בעמ'ָָ ָ.91בהקשרָ זהָ ראויָ להזכירָ אתָ הרומןָ ההיסטוריָ המפורסםָ שלָ
הסופרָָהאמריקניָָנתנאלָָהותורןָ משנתָָָָ–ָָ1850אותָ השניָָ(ָָ,)THE SCARLET LETTERשמתרחשָ
במאהָהשבע-עשרהָבקהילהָפוריטניתָקטנהָ,שבהָהאות ָָ Aשהסטרָפרין ָ(ָ )Hester Prynneעונדתָ
עלָהחזהָשלהָמהווהָאתָעונשהָעלָחטאָהניאוףָשלהָ.
ָמקורָהביטויָ"אותָקין"ָבספרָבראשיתָד ָ"ָ ָ:15וישםָיהוהָלקיןָאותָלבלתיָהכות ָאָתוָכל ָמָצאוָ"ָָ.
הגםָשמטרתָהאותָהייתהָלהגןָעלָקיןָ,ברבותָהימים ָנָהפךָהביטויָלתוויתָשליליתָהמעידהָעלָמיָ
שחטאָ.לענייןָזהָראוָליאורָטלָשדהָ"דילמתָהשיימינג"ָדעותָ.)2019ָ(ָ30ָ,91
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נכפתָהעבריי ָןָָבכיכרָהעיר ָלמשך ָשעות ָאחדות ָועודָָָ35.ראוי ָ ָלהדגישָָכיָָמלבדָהסבלָ
שנענשוָ בעונשָ פיזיָָמכאיב ָ,הםָָהוצגוָ לראווהָ בפומביָ עלָָמנתָ
הגופניָ שנגרםָ לאלהָ ָ
לביישםָ ,והעוברים ָושביםָנהגוָלירוקָעליהםָ,לזרוקָעליהםָרפשָואבניםָ ,ולעיתים ָאףָ
להכותםָ עדָ מוותָָָ36.אולםָ עונשָ הביושָָהפומביָָהמפורסםָ ביותרָָבאותהָ תקופהָָהיהָ
"עמודָהקלו ָן"ָ ,אשרָהוצב ָבמרכזָהעירָבמטרה ָלגרוםָלנכפתיםָאליו ָהשפלהָציבוריתָ.
אלָעמודָהקלוןָהיוָקושריםָאתָמיָשפשעָ ,ולצידוָהונחָשלט ָשבו ָצוינו ָהעבָרה ָשעברָ
וכןָהעונשָ.לרוב ָהיה ָההמון ָמתעמרָבעברייןָהקשור ָלעמודָ .עמודָהקלוןָכעונשָבוטלָ
בהדרגהָבאירופהָבמהלךָהמאהָהתשע-עשרהָ,אךָהמושגָ"עמודָהקלון"ָנותר ָעימנוָָ,
ומשמשָבהשאלהָלכלָצורתָהוקעהָפומביתָשלָהתנהגותָשליליתָ 37.
באנגליהָ ָשלָ המאהָ השמונה-עשרהָ ָ,ואףָ לאחריהָ ָ,היהָ ָשכיחָ ָעונשָ המלקו ָתָ
באמצעותָשוטָ,שהיהָמדרכיָהענישהָהעתיקותָ,והופעלָאףָבמאהָהעשריםָ .היה ָנהוגָ
לבצעָעונש ָזהָבפומביָ,ביןָהיתרָבמטרהָלביישָָ38.בארצותָָהבריתָ,בתקופהָשקדמהָ
שָ,
למלחמתָהאזרחיםָ,לבשהָהענישהָהפומביתָצורותָשונותָומגוונותָ,שביקשוָגםָלביי ָ
כגון ָצריבת ָגופוָשלָהעברייןָ ָאוָתלייתוָבפומביָָ 39.בתקופותָשונותָהופעלוָגםָעונשיָ
הפשטהָ שלָ נשיםָ ברביםָָ,ואףָ גזיזתָ שיערָ ראשןָָ,והכלָ במטרהָ לביישןָָָ40.דוגמאותָ
נוספותָמןָהעברָלעונשיָביושָמובאותָבספרהָשלָקמיניָָ 41.
עונשיָ הביושָָהפומבייםָָהתאפיינוָָאםָ כןָָבהוקעהָ שלָ העברייןָ בפומביָ בדרכיםָ
שונות ָעל ָמנת ָלגנות ָאתָהתנהגותוָולהרתיע ָאחריםָ.אולםָהיוָבעברָגם ָמקריםָאחריםָ
שבהםָ נעשהָ שימושָ בביושָָפומביָָלאָ אגבָ ענישהָָולאָ במסגרתָ מוסדית ָ.מקרהָ כז ָהָ
מובאָ בפסקָָדינוָ שלָָהשופטָ רובינשטייןָ בדיוןָ הנוסףָ בענייןָָפלוניָָנ'ָ דיי ָן-אורב ָךָָ42.
מדוברָברבָהראשיָשלָרומניה ָבמאהָהתשע-עשרהָ ,המלבי"םָ 43,אשר ָנאלץָלעזובָאתָ
כהונתוָכרבָהראשיָשלָרומניהָבשלָמסעָציבוריָמכפיש ָ– ָביוש ָ– ָשהציגָאותוָכדמותָ
______________
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39
40
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42
43
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ָיורםָרביןָויניבָואקיָדיניָעונשיןָכרךָגָ(ָ1408מהדורהָשלישיתָ;)2014ָ,שָלמהָגיוראָשוהםָ,גבריאלָ
שביט ָ,גבריאלָ קאבאליוןָ ותומרָ עינתָָ עבירותָ ועונשים ָ:מבואָ לפנולוגי ָהָָ–ָָעלָ תורתָ הענישהָ
והשיקוםָ,מניעתָפשעָואכיפתָחוקָָ.)2009(ָ187
ָשםָ.
ָרביןָוואקיָ,שםָ,בעמ'ָָ.1409–1408
ָשםָ,בעמ'ָָ.1406– 1405באנגליהָנהגוָגםָלהשתמשָבָ–ָbrank-מחסוםָברזלָשננעלָסביבָראשםָשלָ
עברייניםָ,ובעיקרָעברייניותָ.שוהָםָ,שביטָ,קאבאליוןָועינתָ,לעילָה"שָָָ,35בעמ'ָָ.187
ָרביןָוואקיָ,לעילָה"שָָ,35בעמ'ָָ.1409
ָשוהםָ,שביטָ,קאבאליוןָועינתָ,לעילָה"ש ָָ,35בעמ' ָָ .188יש ָלצייןָכי ָכאשר ָשוחררהָפריזָלקראתָ
סיוםָ מלחמתָ העולםָ השנייה ָ,גזזָ ההמוןָ אתָ שיערָ ראשןָ שלָ נשיםָ שהתרועעוָ עםָ חייליםָ גרמניםָ
בעתָהכיבושָ.תופעהָדומהָאירעהָבארץָבימיָהמנדטָ ,בפעולותָשלָארגוןָ"בני ָיהודה"ָנגדָנשיםָ
יהודיותָשנמצאוָבחברתָחייליםָבריטיםָ.
ָראוָקמיניָ,לעילָה"שָָָ,21בעמ'ָ.50–45
ָדנ"אָָ2121/12פלוניָנ'ָדיי ָן-אורבךָ,פ"דָסז(ָָ,667ָ)1פסָ'ָזָלפסקָדינוָשלָָהשופטָרובינשטייןָ(ָָ)2014
(להלןָ:דנ"אָדיי ָן-אור ָבך).
ָהרבָמאירָלייבושָוייזרָָ(ָ.)1879–1809
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תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות

חשוכהָ ונבערת ָ,אויבתָ הקָדמ ָהָָ,המנסהָ לחבלָ בהשתלבותָ היהודיםָ בחברהָ הכלליתָָ.
במאהָ התשע-עשרהָָגםָ פרסםָ הנריקָ איבסןָָ,גדולָ המחזאיםָ שלָ נורווגיהָָ,אתָָמחז ָה ָוָ
שָהציבוריָשעוברָהגיבורָ,
הקלסי ָהמפורסםָאויבָהעםָָ,ה ָמעמידָבמרכזָהמחזהָאתָהביו ָ
רופאָצעירָואידיאליסטָ,עדָכדיָהפיכתוָ ָל"אויבָהציבור" ָ!ָ 44
אחדָ המקריםָ המפורסמיםָ בהיסטוריהָ שלָָביושָָפומבי ָ,גםָ הואָ מהמאהָ התשע-
עשרהָָ,התרחשָ אגבָ "פרשתָ דרייפוס"ָָָ45.כזכורָָ,בסתיוָָָָ1894הואשםָ סרןָ אלפרדָ
דרייפוסָָ,קציןָ בצבאָ צרפתָָממוצאָָיהודי ָ,בבגידהָ במולדתוָָ.עלילתָ הדםָָנגדָ דרייפוסָ
הייתה ָשהוא ָמכרָסודותָצבאייםָלגרמניםָ,שנחשבוָאזָלאויביָצרפתָ,תמורתָבצעָכסףָ.
כךָ החלהָ הפרשהָ שבמשךָ שתים-עשרהָ שנהָ הסעירהָ אתָ צרפתָ והייתהָ נקודתָ ציוןָ
ש ָהפומביָהמחריד ָשנעשהָלסרןָ
בולטתָבהתפתחותָהאנטישמיותָהמודרניתָ.טקסָהביו ָ
דרייפוסָהתרחשָבבוקרָָ5בינוארָָ1895ברחבהָשלָחצרָהמסדריםָשלָביתָהספרָהצבאיָ
הגבוה ָבפריזָבנוכחותָהמוניָאזרחיםָ 46.במהלךָהטקסָהמשפילָקראָבקולָמזכירָביתָ
המשפטָאתָפסקָהדיןָשהרשיעָאתָ דרייפוסָָ,ולאחריוָהשמיעָקציןָבכירָבדרגתָגנר ָלָ
בקולָרםָאתָהמיליםָהטקסיות"ָ:אלפרדָדרייפוסָ,אינךָראויָעודָלשאתָנשקָ .בשםָהעםָ
הצרפתיָ אנוָ שולליםָ ממךָאתָדרגותיךָָ47"ָ .בהמשךָָישירָָ,ולקולָצעקותָההמוןָ "מוותָ
ליהודים"ָ,ניגשָחיילָמהמשמרָהרפובליקניָאלָסרןָדרייפוסָהמושפלָוקרעָבאלימותָאתָ
הסרטיםָ מהכובעניתָ ומהשרווליםָָשלָ דרייפוס ָ,אתָ הפסיםָָהאדומיםָ התפוריםָָלאורךָ
מכנסיוָ,אתָהכתפות ָואתָכלָסימניָהדרגה ָשלוָ ,וזרקםָעלָהקרקעָ.בהמשךָתפס ָהחיילָ
בידיוָאתָהחרבָואתָהנדןָושברָאותםָעלָברכוָשלוָ.לכלָאורכוָשלָהטקסָהמשפילָזעקָ
דרייפוסָ כיָ הואָ חףָ מפשע ָ,בלשונו" ָ:חייליםָ שולליםָ דרגותיוָ שלָ אדםָ חףָ מפשעָ.
חייליםָמשפיליםָכבודוָשלָאדםָחףָמפשעָ.תחיָצרפתָ,יחיָהצבאָ 48".לאחרָמכןָנשלחָ
דרייפוסָָלמאסרָָ,תחילהָָב"איָ השדים"ָָ(שםָ היהָ כלואָ במשךָ ארבעָ שניםָ ושלושהָ
חודשים)ָ ואחרָ כךָ בכלאָ צבאיָ בעירָ רןָָָ,עדָ שנחוןָ בשנתָָָָ.1899בשנתָָָָ1906זוכהָ
דרייפוסָבאופןָמוחלטָעלָידיָביתָהמשפטָהעליוןָ,ושמוָטוהרָסופיתָ 49.
גםָָבמאהָָהעשריםָָהמשיכהָ תופעתָ הביושָָהפומביָָליתןָָאתָָאותותיהָָ,והגיעהָ
ש ָפומבי ָבאוָלידיָביטוי ָבאירופהָ
לשיאהָבשואהָָ .אכןָ ,המקריםָהקשיםָביותרָשל ָביו ָ
שלפניָ מלחמתָ העולםָ השנייהָ ובמהלכה ָ,בעיקרָ כלפיָ המיעוטָ היהודי ָ.בתחילה ָ,עםָ
______________
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ָאיבסןָ חיָָבָשניםָָָָָ,1906–1829ופרסםָָאתָ המחזהָָאויבָ העםָָבשנתָָ ָ.1882המחזהָ מספרָ עלָ ד"רָ
שטוקמן ָ,רופאָ צעירָ בעיירתָ מרפאָ בנורווגיהָָ,אשרָָמגלהָ כיָ המרחצאותָ בעיירה ָ,מקורָ הפרנסהָ
העיקריָָשלָ המקום ָ,מסכנותָ אתָ בריאותםָ שלָָָהמשתמשיםָ בהןָָ.הואָ מבקשָ מאחיוָ ראשָ העירָ
להתערבָבענייןָ,אךָמסורבָָ,ומגלהָמהרָמאודָכיָהואָנותרָָלבדוָבמערכהָאָלָמולָהשלטוןָהמושחתָ
ומשרתיוָ–ָכליָהתקשורתָוההמוןָ–ָשעושיםָבוָלינץ'ָציבוריָ ָ.
ָז'אןָדניסָברדןָפרשתָדרייפוסָ(מרדכיָשניאורסוןָמתרגםָ.)1992ָ,
ָשםָ,בעמ'ָָ.19– 18
ָשםָ,בעמ'ָָ.19
ָשםָ.
ָשםָ,בעמ' ָָ558–548ָ ,500–499ו ָָ.612–605לאחרונהָזכתהָ"פרשתָדרייפוס"ָבעיבודָקולנועיָחדשָ
בסרטוָשלָרומןָפולנסקיָקציןָומרגלָ(צרפתָ.)2019ָ,
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עלייתָ הנאציםָ לשלטוןָ בשנתָָָָ,1933התרחשוָָמקריםָ ש ָלָָביושָָפומביָָ ָכלפיָָיהודיםָ
בגרמניהָ הנאציתָָ,ולאחרָ מכןָָהםָ התרחשוָָבכלָָמדינהָָשנכבשהָָעלָָידיָ הנאציםָָ50.
הביוש ָהפומבי ָהיהָחלקָמרכזיָבתעמולהָהאנטישמיתָשלָהשלטוןָהנאציָ,בהובלתָשרָ
התעמולהָיוזףָגבלסָָָ51,אשר ָצלחהָבהצגתָ דמותָהיהודיָָ–ָָבעיתונותָהכתובהָָ,ברדיוָ
ובקולנועָָ–ָָכתת-אדםָָָ52.אחדָ השיאיםָ שלָ אותהָ תעמולהָ היהָ סרטוָ האנטישמיָ שלָ
פייטָהרלןָהיהודיָזי ָסָמשנתָָ .1940הסרטָזכהָבהצלחהָמסחריתָעצומהָ ,והצליחָליצורָ
אתָהטיפוסָהאידיאליָשלָהיהודיָהקולנועיָ–ָ ָהנבלָ .תיאורָזה ָגםָשיקףָדימוייםָקיימיםָ
וגםָהשפיעָעלָייצוגיםָמאוחריםָ 53.סממןָמרכזיָשלָהביוש ָהנאציָ,שנועד ָהן ָלהשפילָ
והן ָלאפשרָאתָזיהויםָשלָהיהודיםָ ,היה ָ"הטלאיָהצהוב" ָ– ָאותָקלון ָאשר ָלמןָשנתָ
ָָ1939חויב ָכלָיהודי ָבפוליןָהכבושה ָלשאתָעלָבגדיוָ כסימןָ מזההָ וכאותָקלוןָָ.זאתָָ,
כחלקָ מהחקיקהָ האנטי-יהודיתָ וההשפלהָ האנטישמיתָָ.מיָ ששכחָ לענודָ אתָָ"הטלא ָיָ
הצהוב" ָבצאתוָלרחובָהיהָצפוי ָלעונשיָקנסָומאסרָָ 54.למןָשנת ָָ 1941הורחבה ָחובתָ
הנשיאהָָשלָָ"הטלאיָ הצהוב"ָָוהוחלהָָעלָ כלָ יהודיָ ברובָ המדינותָָשנשלטוָ עלָָידיָ
הנאצים ָ(למעטָצרפתָ,בלגיהָוהולנדָ,שםָהוחלהָחובת ָהנשי ָאה ָשל ָהטלאיָרקָבשנתָ
ָ ;1942יודגשָכ ָי ָבצרפתָהלא-כבושהָשלָממשלתָוישיָלאָהופעלה ָחובתָהנשיאה ָשלָ
הטלאי)ָ"ָָ55.הטלאיָ הצהוב"ָָלאָ היהָ אותָ הקלוןָ הראשו ָןָָבהיסטוריהָָשאותוָ נאלצוָ
יהודיםָלשאתָכדיָלאפשרָאתָזיהוים; ָגםָבתקופותָאחרותָנאלצו ָיהודים ָללבושָפריטיָ
לבושָ שוניםָָמהמקובלָָ,בצורתםָ אוָָבצבעםָָ,עלָָמנתָָלהפרידםָ משארָ האוכלוסייהָ
ולהשפילםָָ 56.
במדינתָ ישראל ָ,לא ָחרָ הקמתהָָ,התרכזהָָתופעתָ הביושָָהפומביָָבעיקרָ במסגרתָ
העיתונותָ הכתובהָ והמשודרתָָ,הספרותָ והקולנועָָ,ובמסגרתָ פרסומיםָ רשמייםָ מטעםָ
רשויותָהמדינהָ ,כגון ָפסקי ָהדין ָהשוניםָשלָביתָהמשפטָהעליוןָ ,אשר ָפורסמוָבאופןָ
רשמיָבסדרתָכרכיםָמודפסיםָמטעםָלשכתָעורכיָהדיןָ(הפד"י)ָ,וכללוָל ָרובָ,כפיָשכברָ
______________
50

51
52

53
54
55

56
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ָבהקשרָזהָנזכירָאתָהקריקטורותָשהציגוָאתָהיהודיםָבאופןָמשפילָומלגלגָ(למשלָָ,כחיהָמזיקה)ָ,
אתָרישום ָהמילה ָָ JUDEעלָחלונותָהראווהָשלָחנויותָבבעלותָיהודיםָ ,ועודָמקריםָרביםָאחריםָ
שלָ ביושָ יהודיםָָ.ראוָ "אותָ קלון"ָָהאנציקלופדיהָ שלָ השואהָָ(ָָ59ישראלָ גוטמןָָָעורךָ)1990ָָ,
(להלן"ָ:אותָקלון")ָָ.
ָראוָ פטרָ לונגריךָָָגבלסָָ–ָָביוגרפיהָ ש ָלָָרוצחָ במיליםָָ(יכיןָ אונאָ ואביהָ אונא-ברוכיָ מתרגמיםָ,
ָ.)2018
ָראו ָלוסי ָס'ָ ָדווידוביץ' ָהמלחמהָנגדָהיהודים ָָ 65ָ 1945–1933ואילךָ ָ(עדיתָזרטלָמתרגמתָָ;)1982ָ ,
לניָ יחילָָהשואהָָ–ָָגורלָ יהודיָ אירופהָָָָ1945–1932כרךָ ראשוןָָָָ75ואילךָָ( ָ;)1987עמרָ ברטובָ
היהודיָבקולנועָ–ָמ"הגולם"ָל ָ"אלָתיגעוָליָבשו ָאה"ָָ.)2008ָ(ָ44–18
ָברטובָ,שםָ,בעמ'ָָ15וָ.30–23-
ָקמיניָ,לעילָה"שָָ,21בעמ'ָָ.50
ָ"אותָקלון"ָָ,לעילָה"שָָ,50בעמ'ָָ.62–59ישָלצייןָכיָבטרםָנָהפךָהטלאיָהצהובָלסימוןָהמרכזיָשלָ
היהודיםָבכלָ הָשטחיםָשבשליטתָהנאציםָבאירופהָ,היוָגםָסימונים ָאחריםָָ ,כגון ָסרטָלבןָובוָמגןָ
דודָאוָסרטָצהובָ.ראוָשםָ,בעמ'ָָ.59
ָקמיניָ,לעילָה"שָָ,21בעמ'ָָ.50
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תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות

הוזכרָָ,אתָ שמותָ הצדדיםָ בכלָ סוגיָ ההליכיםָ (כוללָָבהליכיםָ פלילייםָָשהסתיימוָ
בהרשעה)ָ 57.בהקשריםָאלהָניתןָלדברָהן ָבביוש ָפרטי ָבהקשריםָאזרחייםָ ,שנעשה ָע ָלָ
ידיָאדםָפרטיָָ,והן ָבביושָָרשמיָָ,בעיקרָבהקשרָָשלָהליכיםָפלילייםָָ,שנעשהָָעלָָידיָ
הרשותָהמנהליתָָ .
במסגרתָָביושָָפרטיָָפומביָָניתןָָלהזכירָָ,למשלָָ,אתָָשכתבָ עזרָ ויצמןָ בספרוָ
האוטוביוגרפיָָלךָ שמיםָ לךָ ארץָָ,שפורסםָ בשנתָָ ָ,1975עלָ מיָ שהיהָ מפקדוָ בצבאָ,
הרמטכ"לָָיצחקָ רביןָָָ58.בספרוָָחשףָ ויצמן ָ,שהיהָ ראשָ אג"מָ במטכ"לָ שלָָרב-אלוףָ
רבין ָ,אתָ המצוקהָ הנפשיתָ שלָ הרמטכ"לָ רביןָ ערבָ מלחמתָ ששתָ הימיםָָ.עודָָניתןָ
להזכירָָבהקשרָ שלָ ביושָ פרטיָָאתָָדבריוָ שלָ יצחקָ רביןָ בספרוָ האוטוביוגרפיָָפנקסָ
שירותָ,שפורסםָבשנת ָָ,1979על ָחברוָלמפלגה ָשמעוןָפרסָָ 59.בספרו ָכתבָרביןָדבריםָ
שליליים ָעל ָאודותָפרסָ,ששיאםָבקביעתוָ כיָפרסָ הואָָ"חתרןָבלתיָ נלאה"ָָ–ָָאמירהָ
שהובלטהָ בעיתונותָָהישראלי ָתָָ,הסעירהָ אתָ הציבורָָוהשתמרהָ היטבָָב ָזכרונוָ למשךָ
שניםָ 60.ניתןָלהזכיר ָגם ָאתָהמקרהָהמפורסםָשהתרחש ָבמהלךָשנותָהשמוניםָבדמותָ
הניסיוןָ בןָ ארבעָ השניםָָ(ָָ)1987–1983לסכלָ אתָ מינויוָָלרמטכ"לָָשלָ האלוףָ דאזָ דןָ
שומרוןָבטענותָשוואָלגביָזהותוָהמיניתָָ 61.מקרהָמוכרָאחרָנוגע ָבמאמרוָהמפורס ָםָ
שלָָהעיתונאיָ עוזיָָבנזימןָָבעיתוןָָהאר ָץָָעלָָאודותָ התנהלותוָ שלָ אריאלָ שרוןָ בעתָ
מלחמתָ לבנוןָָ.באותוָ מאמר ָ,מיוםָָ ָ,17.5.1991פורסםָָכיָ מנחםָ בגיןָָ,ראשָ הממשלהָ
בעתָ מלחמתָ לבנון ָ,ידעָ היטבָ כיָ שרון ָ,שרָ הביטחוןָ בעתָ המלחמה ָ,רימהָ אותוָ.
הפרסוםָָהולידָ משפטָ דיבהָ ממושךָ שניהלָ שרוןָ נגדָָהעיתוןָָונגדָ בנזימן ָ,שבסופוָ
נדחתה ָהתביעהָ ָָ,וכךָגםָערעורוָשלָ שרוןָלביתָהמשפטָהעליוןָָָ62.בהמשךָאףָפרסםָ
______________
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ָראוָבהקשרָזהָבירנהק ָ"עלָפרטיותָופומביותָשלָפסקיָדיןָברשתָ"ָ,לעילָה"ש ָָ,31בעמ' ָָ.32יצויןָ
כי ָהפרסומיםָבפד"יָכללוָרקָחלקָמכלל ָהתיקיםָשנדונוָבביתָהמשפטָהעליוןָ.נוסף ָעלָכךָ,לצדָ
פרסוםָפסקיָהדיןָשלָביתָהמשפטָהעליוןָזכוָמעטָמפסקיָהדיןָשלָבתיָהמשפטָהמחוזיָוהשלוםָ
בפרסוםָרשמיָבכרכיםָמשלהםָ.
ָעזרָויצמןָודבָגולדשטיןָלךָשמיםָלךָארץָ(ָ.)1975
שירותָ ָ(ָ.)1979
ָיצחקָרביןָודבָגולדשטיןָפנקסָ ָ
ָטלָ לויָָוָליןָ "היוםָ לפניָָָָ31שנה ָ:יצחקָ רביןָ מדביקָ לשמעוןָ פרסָ אתָ הכינויָ 'חתרןָ בלתיָָנלאה'"ָ
הארץָ.ָwww.haaretz.co.il/news/education/1.1215734ָ8.8.2010
ָאמירָ אורןָ "רפולָ ו'משהָ וחצי'ָ ָניסוָ להעליל ָ:דןָ שומרוןָ הומו"ָ ָהארץָ ָָ28.2.2008
 ָ;www.haaretz.co.il/misc/1.1559161אמירהָ לםָ "מבצעָ דן"ָ ָידיעותָ אחרונותָ ָָ28.9.2016
ָ ;www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4861023,00.htmlזאבָדרורי ָדןָשומרון ָ– ָמנהיגותָשקט ָהָ
ָ ָ.)2016(ָ296–288
בהקשריםָאלהָיוערָכיָלהבדילָמהביושָלפניָעידןָהמרשתתָ,שנעשהָבדי ָעבדָ,כמעשהָייחודיָואיטיָ
שלָ סקירתָ עברוָ שלָ המבויש ָ,כפיָ שקרהָָ,למשלָָ,בעניינםָ שלָ רבין ָ,פרסָ ושומרוןָָָ,מעשהָָהביושָ
המודרני ָבמרשתת ָוברשתותָהחברתיותָאינוָייחודיָ ָ,והוא ָמיידיָועכשווי ָבשניָהיבטיםָ:בהיבט ָשלָ
התגובותָהמיידיותָוהווירָליות ָעָל ָעצם ָהמעשה; ָובהיבטָשלָסיקור ָהמעשהָ ,המתבצעָבתוךָדקותָ
ספורותָאוָלכלָהיותרָבתוךָשעותָמספרָ.
ָע"אָָ323/98שרוןָנ'ָבנזימןָ,פ"דָנו(ָ.)2002(ָ245ָ)3למעןָשלָמותָהתמונהָראויָלהזכירָמשפטָדיבהָ
מפורסםָנוסףָביןָפוליטיקאיָבכירָלעיתונאיָ.כוונתיָלכתבָהתביעהָשהוגשָעל ָידיָבני ָהזוגָנתניהוָ
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בנזימןָ ספרָָעלָָאודותָ הפרשה ָ,מהָ שהגדילָ אתָ פעולתָָהביושָָ63.מקרהָ זהָ מלמדָ כיָ
תגובות ָהמבוישָעשויות ָלעיתיםָדווקא ָלהעצים ָאת ָמעשה ָהביושָ ,ולעיתיםָאףָלהציתָ
גלָשלָביושי ָםָנוספיםָָ 64.
במסגרתָָביושָָרשמיָָפומביָָניתןָ להזכירָ שובָָאתָ אלפיָ המקריםָ שבהםָ הרשותָ
המבצעתָ(המשטרה ָוהפרקליטות)ָוהרשותָהשופט ָת ָביישוָחשודיםָ,נאשמיםָועברייניםָ
מורשעיםָ (כוללָ תאגידים)ָ באמצעותָ פרסומיםָָרשמייםָ ואחריםָָעלָָאודותָ העבָר ָהָ
שעברוָ 65,וזאתָעוד ָלפני ָעידן ָהמרשתתָ 66.בהקשרָזה ָנזכירָכ ָי ָעצםָההחלטהָלפתוחָ
בהליךָפליליָנגדָאדםָוההכרעהָבמהָוכיצדָלהאשימוָהןָמהלכיםָהכרוכי ָםָמעצםָטיב ָםָ
בפגיעהָ בחלקָ ניכרָ מזכויותיוָ החוקתיותָָשלָ אותוָ אדם;ָ ָָ67ועצםָ פרסוםָ ההחלטהָ
בעניינוָָ,החוסָהָ לרובָ בגדרםָָשלָ זכותָ הציבורָ לדעתָָועקרוןָ פומביותָ הדיון ָ,מהוָוהָ
פגיעהָָבפרטיותוָ ובשמוָ הטובָָ,עודָ לפניָ שביתָ המשפטָ הכריעָָאתָָדינוָָלשבטָ אוָ
לחסדָָ 68.
דוגמהָנוספתָ ,בהקשרָקרובָ,לביוש ָרשמיָפומביָהיא ָהדוחו ָתָהציבוריים ָהמבורכיםָ
שלָהיועץָהמשפטי ָלממשלהָדאזָאליקיםָרובינשטייןָבנוגעָלהחלטותיוָלסגורָתיקיםָ
נגדָאישיָציבורָבכיריםָביותרָ 69.הדוחותָהללוָזכו ָבכינויָ"דוח ָציבורי"ָ ,והםָכללו ָ–ָ
______________
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נגדָ העיתונאיָ יגאלָ סרנהָָ.זאת ָ,בעקבותָ פוסטָ שהעלהָ האחרוןָ לרשתָ פייסבוק ָ,המתארָ אירועָ
שבמהלכו ָנעצרה ָשיירתָראשָהממשלהָבשעתָ ָלילהָ ָ,וראשָהממשלה ָירדָממנהָ,תוךָפגיעהָבכלליָ
האבטחהָ,רקָמחמתָגחמתהָוצעקותיהָשלָרעייתוָ.ביתָמשפָטָהשלוםָבתל ָאביבָקיבלָאתָהתביעהָ
לאחרָ שקבעָ כיָ מדוברָ בפרסוםָ לשוןָ הרעָָָ,וכיָ המפרסםָ אינוָ נהנהָ מההגנותָ שבחוקָ איסורָ לשוןָ
הרעָ.סרנהָחויבָלשלםָלבניָהזוגָָ100,000ש"חָ,ערעורוָלביתָמשפטָהמחוזיָנדחהָ,ובקשתוָלערערָ
לביתָהמשפטָהעליוןָסורבהָ.ראוָרע"אָָ1688/18סרנהָנ'ָנתניהוָ(פורסםָבאר"שָ.ָ)15.4.2018ָ,
ָעוזיָבנזימןָאמתָדיברתיָ–ָסיפורָמשפטָהדיב ָהָ:שרוןָנ'ָ"הארץ"ָ(ָ.)2002
ָכךָָָ,למשל ָ,כלָ אימתָ שהמבוישָ מגיבָ בביושָָהמביישָ וחוזרָ חלילהָָָ.ראוָ והשווָ ס'ָָ ָ)10ָ(15לחוקָ
איסורָלשוןָהרעָוע"פָָ8735/96ביטוןָנ'ָקופָ,פ"דָנב(ָ,)1998(ָ19ָ)1בכלָהנוגעָבלשוןָהרעָשנועדהָ
לגנותָאוָלהכחישָלשוןָהרעָקודמתָ.לדעתיָ,תרופתוָשלָהנפגעָמביוש ָבוודאי ָאינה ָעלָדרךָפרסוםָ
ביושָנגדיָ.ראוָוהשווָע"אָָ809/89משעורָנ'ָחביביָ,פ"דָמז(ָָ.)1992ָ(ָ9ָ,1ָ)1
ָכוונתיָהןָ ָלפרסוםָהרשמיָשלָפסקיָהדיןָשלָכללָהערכאותָוהןָלפרסומיםָאחרים ָעל ָאודותָהליכיָ
מעצרָ,כתביָאישוםָוניהולָהליכיםָבבתיָהמשפטָהשוניםָ.
ָראוָ בענייןָ זהָ מוסקוביץ ָ,לעילָ ה"שָָָָָ;20הרדוףָָָ,לעילָ ה"שָָָ ָ;20רע"פָָָָ1201/12קטיעיָ נ'ָ מדינתָ
ישראל ָ(פורסםָבאר"שָ;)9.1.2014ָ ,בג"ץ ָָ 5870/14חשביםָה.פ.סָָ .מי ָדעָעסקיָבע"מָנ'ָהנהלתָבתיָ
המשפטָ(פורסםָבאר"ש(ָ)12.11.2015ָ,להלןָ:ענייןָחשבים).
ָבלשונהָ שלָ השופטתָ פרוקצ'יהָָבבג"ץָָָָ5699/07פלוניתָ (אָ')ָ נ'ָ היועץָ המשפטיָ לממשלהָָ,פ"דָ
סב(ָ ,550ָ )3פס'ָָָָ14לפסק ָדינהָ (ָ"ָ :)2008ההחלטהָ לפתוחָבהליךָפליליָנגדָאדם ָ,וההכרעהָבמָהָ
וכיצדָלהאשימוָ ,הן ָמהלךָהכרוךָבפגיעהָבזכויותיוָהחוקתיות ָ– ָבפרטיותוָ ָ,בשמוָהטובָ,ולעתיםָ
קרובות ָאף ָבחירותוָ,בקניינוָ,ובחופשָהעיסוקָשלוָ .ָ"...כןָראוָוהשווָע"פ ָָ 1767/94יוסףָנ'ָמדינ ָתָ
ישראלָ,פ"דָנג(ָָ.)1999(ָ518–517ָ,505ָ)1
ָלהרחבה ָבנוגעָלבעייתיותָשבאותםָפרסומיםָראוָאיתןָלבונטיןָ"עלָהסמכותָלהגבילָפרסוםָשמותָ
חשודים"ָמשפטיםָלָָ.)1999(ָ249
ָבהקשרָזה ָנזכירָָ ,למשלָ ,אתָהדוחותָהציבורייםָשלו ָושלָפרקליטתָ הָמדינהָדאזָעדנהָארבלָבענייןָ
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תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות

לצדָ פירוטָָהנימוקיםָ שלָ היועץָָהמשפטיָ לממשלהָָלסגירתָ התיקָָ–ָָמסריםָָערכיי ָםָ
וחינוכייםָשל ָגינויָונזיפה ָבנוגעָלהתנהלותםָשלָאותםָאישיָציבורָבכיריםָָ 70.הרעיוןָ
המרכזיָ העומדָ מאחוריָ פרסוםָ הדוחותָ החשוביםָ הללו ָ,המצוייםָ במישורָ הציבורי-
האתיָָ,הואָָחשיפתָ התמונהָ ָהמלאהָָבעניינםָ שלָ אותםָ אישיָ ציבורָ בכיריםָָלעיניָ
הציבורָ 71.
דוגמאותָנוספותָבאותוָהקשרָניתןָלמצואָבחיבורהָהראשוניָוהחשובָשלָידיןָ,הדןָ
במקריםָשלָאותהָטקטיקהָשלטוניתָראויהָשהיאָמכנהָכאמו ָרָ ָ"ביושָרגולטורי"ָ,שהואָ
פרסוםָ מכווןָ שלָ מידעָ מטעםָהרשותָ המנהלי ָתָָהמיועדָ להעבירָ מסרָ ערכיָ שליליָ עלָ
אודותָגופיםָפרטייםָלצורךָמטרהָרגולטוריתָָ 72.

______________
ש-
"פרשתָ בר-און–חברוןָ"ָָ(ראוָָבג"ץָָָָ1993/03התנועהָ למעןָ איכותָ השלטוןָ בישראלָ נ'ָ רא ָ
הממשלה ָ,פ"דָ נז(ָ ָ;)2003(ָ ָ865ָ ָ,817ָ ָ)6גדעוןָ אלוןָ "פרשתָ בר-און-חברוןָ ָ–ָ ָרקע"ָ ָהאר ָץָ
 ָ;)www.haaretz.co.il/misc/1.756808ָָ16.12.2001אתָ הדוחָ הציבוריָ שלוָָָבענייןָָ"פרשתָָעמדי"ָ
(ראוָ ָ"דו"חָ נתניהו ָ:הנוסחָ המלא"ָ ָwww.ynet.co.il/articles/0,7340,L-ָ ָ27.9.2000ָ ָynet
 ָ;)ָ 140469,00.htmlאתָ הדוחָ הציבוריָ שלוָָב"פרשתָָסרוסי"ָָ(ראוָָ"נסגרָ תיקָ סרוסיָָ–ָָהיוע ָץָ
המשפטיָ מותחָ ביקורתָ ָעלָ התנהגותוָ שלָ ויצמן"ָ ָוואלה ָ!ָ ָָ24.5.2000ָ ָNEWS
ָָ;)news.walla.co.il/item/9399ואתָָהדוחָ הציבוריָ שלוָ בעניינוָ שלָ השרָ צחיָ הנגביָ ב"פרשתָ
עמותת ָ'דרךָצלחהָ'" ָ(ָראוָעניין ָהתנועהָלמעןָאיכותָהשלטוןָביש ָראלָ ,שםָ,בעמ' ָָ,857ָ ,829–828
ָ885ָ,876–872ָ,866–865וָ ָ.ָ)951-
ָ 70ראוָבהקשרָזהָאתָפסק ָדינוָשלָהשופטָרובינשטייןָבבג"ץ ָָ 4921/13אומ"ץָ–ָאזרחיםָלמעןָמנהלָ
תקיןָוצדקָחברתיָומשפ ָטיָנ'ָראשָעירייתָרמתָהשרוןָ,פ"דָסו(ָ,135ָ)3פס'ָדָלפסקָדינוָ(ָ,)2013שםָ
הואָמבכרָאתָהפרקטיקהָשלָפרסוםָדוָחותָציבורייםָשאותהָנקטָבהיותוָיועץָמשפטיָלממשלהָ ָ.
ָ 71זאתָָ,עלָָָמנתָ שיהיהָ זהָ הציבור ָ,ולאָ ביתָ המשפטָָ,שישקולָ אתָ הדבריםָ בעתָ בחירותָָָ,ועלָָָמנתָ
שיהיהָזהָהגורםָהממנהָ(ראשָהממשלה)ָ ָ,ולאָביתָהמשפטָ ,שישקולָאתָהדבריםָבעתָמינויוָשלָ
אותוָ אישָ ציבורָ לתפקידָ כזהָ אוָ אחרָ בממשלתוָָָ.ראוָ והשווָ ענייןָָהתנועהָ למעןָ איכותָ השלטוןָ
בישראלָ ,לעילָה"ש ָָ ,69בעמ' ָָ 857וָ.876–875-זהוָההסברָמדועָראויָבעיניי ָלפרסםָבאופןָרשמיָ
אתָאותםָדוחותָהמביישיםָאתָאישיָהציבורָשסטוָמדרךָהישרָָ.ישָלהדגישָבהקשרָזהָאתָההבחנהָ
המקובלתָמימיםָימימה ָ–ָביןָהיתרָבדיניָלשוןָהרעָ,בכלָהנוגע ָבמושאָהביטויָאו ָבזהותָהנפגע ָ–ָ
ביןָ אישיָ ציבורָ ודמויותָ ציבוריותָ לביןָ אנשיםָ פרטייםָָ.ראוָ לענייןָ זהָָע"אָָָָ4534/02רשתָ שוקןָ
ָבע"מָנ'ָהרציקובי ָץ'ָ,פ"דָנח(ָָ ,558ָ )3פס' ָָ 14לפסק ָדינו ָשלָהנשיאָברק ָופס' ָָ 7–5לפסקָדינוָשלָ
השופט ָריבליןָ(ָ;)2004רע"אָָ10520/03בןָגבירָנ'ָדנקנרָפס'ָָ 20–16לפסקָדינוָשלָהשופטָריבליןָ
ופס'ָָ27–25לפסקָדינהָשלָהשופטתָפרוקצ'יהָ(פורסםָבאר"שָ.)12.11.2006ָ,
ָ 72ידיןָ,לעילָה"ָשָָ,8אחריָה"שָָ.4
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פרק ג :ביוש מקוון – במרשתת וברשתות החברתיות
שָ ָהפומביָ ָבאופניםָ שוניםָ ב"עולםָ
בעודָ ָשלפניָ ָהופעתָ ָהמרשתתָ ָנעשהָ ָהביו ָ
73
המציאותי" ָ,הביושָָהפומביָָהמודרניָָנעשה ָלרובָָכלָ כולוָ ב"מציאותָָהווירטואלית ָ" ָ
שרָ
שלָָמהָ שמכונהָ "עידןָ המידע"ָָ–ָָעידןָָשבוָ המציאותָ הטכנולוגיתָ המתקדמתָָ,א ָ
יצרהָ אתָ אותהָ מציאותָ וירטואלית ָ,מאפשרתָ העברהָ מיידיתָ שלָ נתוניםָ בהיקפיםָ
גדוליםָביחסָלעולםָהסובבָאותנוָ .הציבורָכולוָנוטלָחלקָפעילָואינטנסיביָבמציאותָ
הווירטואלי ָת ָהזוָ ,בהזרימו ָנתונים ָלשוקָהמידע ָהאדיר ָובקבל ָוָממנו ָנתוניםָהמשפיעיםָ
עלָרבדיםָשוניםָבמארגָחיינוָָ 74.בעידןָזה ָהמרשתת ָשלובהָושזורהָבכלָרובדָונדבךָ
שלָ חיינוָָ,וכלליָ המשחקָ השתנוָ לחלוטיןָָ.השינויָ הגדולָָביותרָָשלָ הביושָָהמודרניָ
מוצא ָאת ָביטוי ָו ָבעיקרָבשנ ָי ָמאפייניםָמרכזייםָשלָ"עידןָהמידע"ָ ,שיש ָלהםָהשפעותָ
מרחיקותָלכת ָָ :
שָָהפומב ָיָָ–ָָהמרשתתָָוהתקשורתָ הסלו ָלרי ָתָ
אמצעיָָ ָהביו ָ
ָ
המאפייןָָהראשוןָ הואָָ
השלובהָ בה ָ,עלָ מופעיהָָהשוניםָָ(בעיקרָ במסגרתָָהרשתותָ החברתיות)ָָָ75.הקירָ שלָ
הרשתָ החליףָ אתָ הקירָ שלָ הרחוב;ָָהבמהָ שה ָמרשתתָָוהרשתותָ החברתיו ָתָָמעניקותָ
לכלָפרטָופרטָהחליפהָאתָהבמהָהציבוריתָבככרותָהעירָָ .
ש ָהפומבי ָהעצומי ָם ָ– ָה ָמרשתת ָמעצימה ָאת ָממדיָ
המאפיין ָהשניָהוא ָ ָממדיָ ָהביו ָ
הביושָָהןָ בשלָ תפוצתהָָהגלובליתָ העצומהָ ותדירותָ השימושָ בהָָוהןָ בשלָ מהירותָ
התפוצהָ שלָ הפרסוםָ המביישָבמסגרתהָָ76.נוסףָָעלָ כךָָ,ממדיָהביושָָגדליםָָגםָָבשלָ
______________
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ָ"מונחָהנחווהָבמבטָראשוןָכתרתיָדסתרי"ָלדבריָ הָשופטתָדפנהָברק-ארז ָבע"פ ָָ 707/14פלוניָנ'ָ
מדינתָישראלָ(פורסםָבאר"שָ.)6.7.2015ָ,
ָבג"ץ ָָ 3809/08הא גודהָלזכויותָהאזרחָבישראלָנ'ָמשטרתָישראלָ ,פ"דָסה(ָ ,694ָ )2פס' ָָ 1לפסקָ
דינהָשלָהנשיאהָ(בדימ')ָבינישָ(ָָ.)2012
ָבהקשרָזהָישָלצייןָכיָעל ָפיָנתוניָהלשכהָהמרכזיתָלסטטיסטיקהָ ,ההיחשפות ָלמרשתת ָבישראלָ
בקרבָ כללָ הציבורָ בשנתָָָָ2016עמדהָ עלָָָָ88%מכללָ האוכלוסייהָ (מענייןָָשאפילוָ בקרבָ הציבורָ
החרדיָהשמרן ָעמדָשיעורָההיחשפות ָלמרשתת ָבשנת ָָ 2016עלָכמחצית ָ– ָָ.)49%ראו ָדו ָח ָשנתיָ:
התקשורתָב ָישראלָָ,2016לעילָה"שָָ,13בעמ'ָָ .92הדוָחָלשנת ָָ2017שלָחברתָהתקשורתָבזקָלגביָ
מצב ָהמרשתת ָבישראלָמצייןָ כיָ כָָ6.6-מיליוןָ מקרבָהישראָליםָמשתמשים ָבמרשתתָ ָ.ראו ָהחייםָ
בעידןָ ָהדיגיטליָ ָ–ָ ָדוחָ האינטרנטָ ָשלָ בזקָ ָwww.bezeq.co.il/media/PDF/ָ ָ)2017(ָ ָ2017
ָ .ָinternetreport_2017.pdf
ָכךָָ ,למשלָ,הדוחָהשנתיָ(השני)ָשלָחברתָהתקשורתָבזק ָהחייםָבעידןָהדיגיטלי ָ– ָדוח ָבזקָלמצבָ
ָהאינטרנטָ בישראלָָבשנתָָָwww.bezeq.co.il/media/PDF/internetreport_2015.pdfָָ)2015(ָָ2015
(שנהָשהוכתרהָכ"שנתָהשיימינג") ָהעלהָכי ָיותרָָממחציתָהישראליםָהגולשים ָבמרשתת ָ(ָָ)58%
נחשפוָלביושָָבמרשתתָָבמהלךָשנת ָָ,2015וכיָבקרבָבניָהנוערָכמעטָשליש ָחווָבעצמםָאוָמכיריםָ
אישיתָמישהוָשחווהָביושָָברשתָ.ראוָגםָדו ָחָשנתיָ:התקשורתָבישראלָָ,2015לעילָה"שָָ,15בעמ'ָ
ָָ2015ָ" ָ;28היאָ שנתָ השיימינגָָ–ָָישָ לנוָ במהָ להתבייש"ָָאיגודָ האינט ָרנטָ הישראליָָ(ָ)6.4.2016
ָָ.www.isoc.org.il/sts-data/11142הדוחָ השנתיָ (השלישי)ָ שלָ חברתָ בזקָָָ,לגביָ שנתָָָָ,2016הציגָ
עלייהָבהיחשפותָלתופעתָהביושָברשתָ:יותרָמָ70%-מהגולשיםָנחשפוָלכךָבשנתָָ,2016וכָ30%-
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תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות

העובדהָ שהיכולתָָלפרסםָ מידעָָמביישָ התעצמהָָעדָָמאודָָ,שכןָ היאָָתלויהָ בעיקרָ
ברצונוָוביכולותיוָשלָהפרטָ ,אשרָאינו ָתלויָבשיקו ָל ָדעתםָשלָמתווכיָתקשורתָשוניםָ
(כגוןָָעורכים) ָ,כפיָָשהיהָ בעברָָ.זאתָ ועוד ָ,בניגודָ לתקשורתָ המסורתיתָָ,המרשת ָתָ
מהווהָָטכנולוגיהָ הטרוגניתָ המייצרתָ בו-זמניתָ סוגיםָ שוניםָ שלָ יישומיםָ ומרחביםָ
וירטואלייםָ מגווניםָ שלָ התייחסויותָָגומליןָ בין-אישיותָ וקבוצתיותָָ77.כךָ שהרשתָ
המקוונתָמאפשרתָלמעשהָלמפרסםָצורותָמג ָוונותָשלָפרסוםָמביישָ,היכולותָלהעבירָ
בו-זמניתָבדרכיםָשונותָמסרָשליליָדומהָָ .
יותרָ מכך ָ,הרשתותָ החברתיו ָתָָ(בעיקרָ פייסבוקָָוטוויטר)ָָ,שהןָָהאמצעיָ המרכז ָיָ
לביושָהווירטואליָ,נהפכוָסמ ָוךָלהקמתןָלאָרקָלערוץָתקשורתָמרכזיָ,אלאָגםָלמדיוםָ
הזוכה ָבסיקורָמשמעותיָבערוציָהתקשורתָהמסורתיים ָוהמקוונים ָ– ָדברָשמעציםָעודָ
יותרָאתָממדיָהביושָ 78.
לשינוייםָ המשמעותייםָָשחלוָָבאמצעיָ הביושָָהפומביָָובממדיוָ ישָָלצרףָָשינויָ
משמעותיָנוסףָ ,בדמותָשחקןָחדשָבזירת ָהביוש ָהמקווןָ :המפרסםָהאנונימיָ .פרסומי ָםָ
מביישיםָעלוליםָלהתפרסםָעל ָידיָמפרסםָאנונימיָאוָמפרסםָהמחזיקָבזהותָבדויהָָ79.
______________
מבניָ הנוערָָחווָ בעצמםָָביושָָאוָ מכיריםָ אישיתָ אדםָ שחווהָָביושָָָ.ראוָָד ָו ָחָָשנתי ָ:התקשורתָ
ב ָישראל ָָ,2016לעילָה"ש ָָ,13בעמ' ָָ .72עודָלגביָשנת ָָ,2016סקרָשלָמחלקתָהמחקרָשלָהמשרדָ
לבטחוןָהפניםָהצביעָגםָהוא ָעלָעלייהָבמספרָבניָהנוערָשנפגעוָמביושָָברשתָ.עלָפיָהסקרָ,אחדָ
מכלָ שלושהָבניָנוערָנפגעָמביושָ ָאו ָמהשפלהָבאמצעותָהרשתותָהחברתיותָ(בשנת ָָ 2015עמדָ
הנתוןָ עלָ צעירָ אחדָ מכלָ ארבעה)ָָָ.ראוָ שםָָָ.לבסוף ָ,בסקרָ שלָ איגודָ האינטרנטָ הישראליָ משנתָ
ָ 2017נמצא ָכי ָָ 35%מבניָהנוערָהגולשים ָבמרשתת ָחווָפגיעהָ כָלשהיָברשתָבשנתייםָהאחרונותָ:
ָ16%מבניָהנוערָשנפגעוָדיווחוָכיָחווָביושָ9%ָ,חווָהפצתָתמונותָמביכותָאוָאישיותָ,ואילוָָ17%
מבניָהנוערָהודוָכיָהשתתפוָבפגיעהָבאחרָברשתָ .ראו ָאילןָגטניוָ"סקרָ 35%ָ :מבניָהנוערָנפגעוָ
ברשתָבשנתייםָהאחרונות"ָישראלָהיוםָָ ָ.13ָ,30.8.2017
ָ 77קריןָ ברזילי-נהוןָ וגדָ ברזיליָ "חופשָ הביטויָ המעשיָ והמדומייןָ באינטרנט ָ:עלָָָבטלותהָ והולדתהָ
המחוָדשתָ שלָ הצנזורה"ָָמשפט ָ,חברהָ ותרבותָָ–ָָשקט ָ,מדברים!ָ התרבותָ המשפטיתָ שלָ חופשָ
הביטויָבישראלָ(ָ489ָ,483מיכאלָבירנהקָעורךָ ָ.)2006ָ,
ָ 78ד ָוח ָשנתיָ:התקשורתָבישראל ָָ,2015לעילָה"ש ָָ ,15בעמ' ָָ.17כיוםָ ָ,בשלָהצורךָשלָכליָהתקשורתָ
המסורתייםָ להישארָ רל וונטייםָ ועדכניים ָ,כלָ פוסטָ בפייסבוקָ אוָ ציוץָ בטוויטרָ עשוייםָ ליהפךָ
לידיעהָחדשותיתָבמהדורתָחדשותָמרכזיתָ,באופןָמהירָותכוףָ ,מבליָשעורכיָאותהָמהדורהָבדקוָ
בהכרח ָעדָהסוףָאתָכלָ הָנתוניםָואתָכלָהמידעָשפורסםָ,בשלָלחציָזמןָוהתחרותָהגדולהָבענףָ
התקשורתָָָ.הדברָ יובילָָלרובָָלהבהרהָ ולהתנצלותָ מציָדםָ עלָ הפגיעהָ בפרטָ זהָ אוָ אחרָ בשלָ אי-
הדיוקָבהצגתָהדבריםָ,אולםָהנזקָכברָנעשהָָ.בהקשרָזה ָניתןָלראותָמדרגָָביןָהרשתותָהחברתיותָ
לביןָכליָהתקשורתָהמסורתייםָמבחינתָמידתָהפגיעהָהגלומהָבביושָ,אשרָנתפסתָכחמורהָבהרבהָ
בקטגוריהָהאחרונהָ.
ָ 79להבחנהָביןָזהותָבדויהָ(פסידונימיות)ָלביןָאנונימיותָראו ָאת ָחיבורוָפורץָהדרךָשלָאלעדָאורגָ
"זכותָלזהותָמידע"ָעיוניָמשפטָלגָָ.)2010ָ(ָ455– 454ָ,423יוערָכיָבחיבורוָמבקשָד"רָאורגָלהכירָ
בזכות ָמשפטיתָחדשהָָ–ָהזכותָלזה ָותָמידעָ,שהיאָזכותוָשלָאדםָלקיוםָזהותָהמידעָשלוָָ,כלומרָ,
זכותו ָלתקינותםָשלָמגנוניָהמידעָהמאפשריםָלאחריםָלזהותוָולדעתָולזכורָמיהוָומהוָ ָ.ראו ָשםָ,
בעמ'ָָ.437
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ה"אלמוניות"ָ אוָ ה"אנונימיותָ ברשת"ָ עומדותָ בסתירהָ לפעילותָ ָההידודיתָ ָביןָ
הגולשיםָ ָָ,ומהוו ָתָָצירָ מרכזיָ בפעילותָ הווירטואליתָָ.האינטרסָ שלָ מיָ שמביעָ עמ ָדהָ
לשמורָ עלָ אנונימיותָ מוגןָ מכוחָ הזכותָ לחופשָ ביטויָ ומכוחהָ שלָ הזכותָ לפרטיותָָ80.
לדעתָ ד"רָ אלעדָ אורגָָ,הזכותָ לאנונימיותָָ(הזכותָָשלאָָידעוָָמיָ אני)ָָוהזכותָ לזהותָ
(הזכותָָשידעוָָמיָ אני)ָ הןָ שתיָ זכויותָ חשובותָָ,המבקשותָ ָלאפשרָ לפרטיםָ בחבר ָהָ
שליטהָ מסוימתָ בניהולָ האופןָשבוָ הםָ מוצגיםָ כלפיָ שארָ העולםָָָ81.האנונימיותָ היאָ
לעיתיםָחלקָמהמסרָהגלוםָבביטויָ,ושמירהָעלָהאנונימיותָהיאָלעיתיםָהכרחיתָלעצםָ
האפשרותָ והנכונותָ להתבטאָָָ82.פרופ'ָ ברקָ מדינהָ מסבירָ כיָ הפרסוםָ בעילוםָ שםָ
מאפשרָחירותָרבהָיותרָלהתבטאָ,בעיקרָבשלָכךָשהמפרסמים ָאינם ָכפופיםָלתגובותָ
חברתיותָעלָהפרסוםָ,אךָגםָלנוכחָהסברהָשכךָהםָאינםָכפופיםָלהוראותָהדיןָָ83.כפיָ
שנראהָ,האנונימיותָהפוגעניתָברשתָ,עלָמאפייניהָהשלילייםָ ,תורמת ָתרומהָשלָממשָ
לממדיָהביוש ָהעצומיםָ.זאתָ,לנוכחָמורכבותָהאכיפהָכלפיָהמפרסםָהאנונימיָוהצורךָ
בכליםָמשפטייםָמיוחדיםָוייחודייםָעלָמנתָלהתמודדָעימהָָ .
האנונימיות ָמשמשת ָאף ָהבסיסָהמרכזיָלמבנהָהוולונטרי ָוהל ָא-פורמלי ָשלָהרשתָָ,
שכןָָהגולשיםָ יכוליםָ לבחורָ אםָ להביעָ אתָ עצמםָ ולחשוףָ אתָ רעיונותיהםָָ–ָָאוָ,
להבדיל ָ,לגדףָ ולקללָָ–ָָוזאתָ כמעטָ מבליָ להיותָָחשופיםָָלסנקציהָ חברתיתָ אוָ
משפטיתָָ84.למרבהָ הצער ָ,הניסיוןָ המעשיָ מלמדָ כיָ הגולשיםָָבמרשתתָָמנצליםָ אתָ
היכולתָלהתבטאָבאנונימיו ָתָברשתָדווקאָכדיָלהזיקָלזולתםָָ85.כדבריָהשופטָפוגלמןָָ,
" האנונימיותָהמאפיינתָאתָהמרחבָהווירטואליָמקלהָבמידתָמהָעלָביצועןָשלָעוולותָ
אזרחיותָ,ולעיתיםָ–ָאףָעלָביצועןָשלָעבירותָפליליות"ָָ86.כךָ,למשלָ,מפרסםָאנונימיָ
יכולָלפגועָבשמוָהטובָשלָאדםָעל ָידיָפרסוםָאמירהָפוגעניתָאוָעל ָידיָהפצתָתמונהָ
שתפגעָ בפרטיותו ָ.כעת ָ,עלָָמנתָ שיעלהָ בידיָ הנפגעָ לתבועָ אתָ המפרסםָ האנונימיָ
______________
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ָבלשונוָשל ָהמשנהָלנשיאהָריבליןָ"ָָ,האפשרותָלהתבטאָבאופןָאנונימיָהיאָחלקָמחופשָהביטוי"ָ,
ובהמשך" ָ:האנונימיותָ היאָָגםָָחלקָ מןָ הזכותָ לפרטיות"ָָ(ָרע"אָָָָ4447/07מורָ נ'ָ ברקָ אי.טיָ.סיָ.
[ָ]1995החברהָלשרותיָבזקָבינלאומייםָבע"מָ,פ"דָסג(ָ ,664ָ )3פס' ָָ 11וָ 13-לפסקָדינוָ,בהתאמהָ
(ָ.))2010באותוָענייןָנדחתהָבקשהָשלָנפגעָמתוכןָאנונימיָשהועלהָלמָרשתת ָלחייבָאתָהספקיתָ
לחשוףָפרטיםָָמזהיםָעלָאודותָהמפרסםָהאנונימיָ.
ָהדבריםָנלמדיםָמחיבורוָשלָאורגָ,לעילָה"שָָ.79
ָענייןָמורָ,לעילָה"שָָָ,80פס'ָָ11לפסקָדינוָשלָהמשנהָלנשיאהָריבליןָ.
ָברקָמדינהָדיניָזכ ָויותָהאדםָבישראלָָ.)2016ָ(ָ554
ָאורןָ גולןָ "נעוריםָ בעידןָ האינטרנט ָ:אמוןָ והקודָ הבלתיָ פורָמלי"ָָהסדרָ החברתיָ ו ָהקודָ הבלתיָ
פורמליָ(ָ271ָ,269תמרָרפופורטָואהוביהָכהנאָעורכיםָ.ָ)2012ָ,
ָאמלָג'באריןָויצחקָכהןָ"חשיפתָזהותםָשלָמשתמשיםָאנונימייםָבאינטרנטָָ–ָנקודתָמבטָמוסדית"ָ
מחקריָמשפט ָכח ָָ ָ.)2012ָ(ָ 7עלָחומרתָהביושָהאנונימיָעל ָפיָההלכהָהיהודיתָ ראוָ זולדן ָ,לעילָ
ה"שָָ,18בעמ'ָָ.296
ָע"פ ָָ 8225/12חברה ָפלונית ָבע" ָמ ָנ'ָפלוניָ ,פס' ָָ 15לפסקָדינוָשלָהשופטָפוגלמןָ(פורסםָבאר"שָ,
ָ.)24.2.2013
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תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות

ולממשָ אתָ זכותָ הגישהָ שלוָ לערכאותָָָ87,עליוָ לעמודָ עלָ זהותוָ האמיתית ָ.לשםָ כךָ
נדרשָשיתוףָפעולהָמצידןָשלָספקיות ָהשירותָ ,המחזיקות ָבפרטים ָאלה ָומהוותָחלקָ
מעולםָ ָה"תיווך"ָהמאפייןָאתָסביבתָהמידעָהמודרניתָָ 88.הןָהפסיקהָ 89והןָהספרו ָתָ90
בישראלָהתמודדוָעםָשאלתָהחשיפהָשלָגולשיםָאנונימייםָבמרשתת ָ,כאשרָ דרישתָ
החשיפהָמופניתָכלפיָצדָשלישי ָ(ה"מתווך") ָ– ָספקָהשירותָאוָהאתרָהמארח ָ– ָועלָ
רקע ָתביעותָנזיקיןָ,לפיָחוקָאיסורָלשוןָהרעָאוָחוקָהגנתָהפרטיותָ,שביקשוָלהגישָ
מיָשנפגעוָמדברָמהָשפורסםָברשתָ91.נכוןָלימיםָאלהָ,עמדתָהפסיקהָבישראלָהיאָכיָ
איןָ לקבלָ אתָ הדרישהָ לחשיפתָ שמותָ הנתבעיםָ הפוטנציאלייםָָ92.ההלכהָ הנוהגתָ,
______________
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ָלעניין ָזכותָהגישהָלערכאותָראוָע"א ָָ 733/95ארפלָאלומיניוםָבע"מָנ'ָקלילָתעש ָיותָבע"מָ,פ"דָ
נא(ָ ;)1997(ָ 577ָ )3אהרןָברקָ"זכותָהגישה ָלמערכתָהשיפוטית" ָספרָשלמהָלוין ָ(ָ 31אשרָגרוניסָָָ,
אליעזרָ ריבליןָ ומיכאילָ קרייניָָעורכיםָָָ.)2013ָָ,כןָָראוָָדנ"אָָָָ5698/11מדינתָ ישראלָ נ'ָ דיראנָיָ
(פורסםָבאר"שָ.)15.1.2015ָ,
ָראוָאורגָ,לעילָה"שָָ,79בעמ'ָָ.433–431
ָעניין ָמורָ,לעילָה"שָ ָָ;80ע"א ָָThe Football Association Premier League Limitedָ 9183/09
נ'ָפלוניָ,פ"דָסה(ָ.)2012ָ(ָ 521ָ )3פסקָ ָהדיןָהאחרוןָניתןָברובָדעותָהשופטיםָריבליןָומלצרָנגדָ
דעתָהמיעוטָשלָהשופטָהנדלָ.בשניָ המקריםָ דחהָביתָהמשפטָהעליוןָברוב ָדעותָ(מפיָהשופטָ
ריבליןָ בחוותָ דעתָ מקיפה)ָ אתָ בקשותיהםָָשלָ התובעיםָ הפוטנציאליים ָ,שנפגעוָ מפרסוםָ אנונימיָ
במרשתתָָ,לחייבָאתָהספקיותָלחשוףָאתָזהותוָשלָאותוָמעוולָאנונימיָ.
ָאמלָ ג'באריןָ "עלָ אחריותםָ שלָָאתריָ אינטרנטָ לתוכןָ מזיקָ שלָ משתמשיםָ בראיָ הניתוחָ הכלכליָ
למשפט"ָָקריתָ המשפטָָטָָ ָ;)2011(ָָ263ג'באריןָ וכהן ָ,לעילָ ה"שָָ ָ;85אמלָ ג'באריןָ "הזכותָ
לאנונימיותָ,זכותָהגישהָלערכאותָ,סמכותָטבועהָ ָומהָשביניהן" ָמחקריָ משפט ָכט ָָ;)2013ָ(ָ 309
מיכאלָבירנהקָ"חשיפתָגולשיםָאנונימייםָברשת"ָחוקיםָבָָ;)2010(ָ51מיכאלָבירנהקָמרחבָפרט ָיָ:
הזכותָלפרטיותָביןָמשפטָלטכנולוגיה ָ(ָ (2011ָ(ָ 368–365להלןָ:בירנהק ָמרחבָפרט ָי);ָטלָז'רסק ָיָ
ומיכלָלביאָ"שומריםָעלָקשרָ:הצעהָלמודלָחדשָלאחריותָמתווכיםָמקוונים" ָמשפטים ָמג ָָ631
(ָ;)2013מיכלָלביא ָ אחריותָמתווכיָתוכןָלעוולותָביטויָ:הקשרָחברתיָ,משפטָוטכנולוגיה ָ(ָ)ָ 2018
(להלןָ:לביאָאחריותָמתווכיָתוכןָלעוולותָביטוי)ָָ .
ָע"אָָָָ5739/18מפ ָע ָיליָ האתרָָָָwww.oligarchescorts.comנ'ָ מדינתָ ישראלָָ,פס'ָָָָ46לפסקָָהדיןָ
(פורסםָבאר"ש(ָ )15.10.2018ָ ,להלןָ:עניין ָמפ ָע ָיליָהאתר)ָ.ישָלהדגישָכיָהמחוקקָטרםָאמרָאתָ
דברוָבענייןָ,הגםָשהוכןָתזכירָחוקָאשרָעוסקָבסוגיהָוקובע ָמבחןָשל ָ"חששָשלָממשָלביצועהָ
שלָעוולה"ָָ.ראוָס'ָ(15ב)ָלתזכירָחוקָמסחרָאלקטרוניָ,התשס"וָ.2005-
ָראוָענייןָמורָ,לעילָה"ש ָָ,80עמדתָהרובָשלָהשופטיםָריבליןָולויָ ,שלפיה ָאיןָכיוםָמסגרתָדיוניתָ
הולמתָ למתןָ צוָ לחשיפתָ זהותוָ שלָ גולשָ אנונימיָָ,ואיןָ לייצרָ מסגרתָ כזוָ באמצעותָ חקיקהָ
שיפוטיתָ.זאתָ,אָל ָמולָעמדתָהמיעוטָשלָהשופטָרובינשטייןָ ,שסברָכיָאםָתובעָפוטנציאליָמראהָ
כיָָבידיוָ תביעהָ טובהָ נגדָ מיָ שפגעָ בוָָבמרשתתָָ–ָָ"נתבעָ פוטנציאלי"ָָ –ָָאזיָ עלָָביתָ המשפטָ
להורותָעלָחשיפתָזהותוָָ.כןָראוָענייןָמפ ָעיליָהאתרָ,לעילָה"שָָ,91פס'ָָ46לפסקָהדיןָ ָ.
יודגשָ כיָ הלכתָָמורָָ,השוללתָָאתָָחשיפתָָפרטיהםָ שלָ גולשיםָָאנונימייםָָָ,היאָ ההלכהָ הנוהגתָ
בהקשרָשל ָהגשתָתביעותָדיבהָ .בהקשרָשל ָעוולותָאחרותָטרםָנקבעהָהלכהָעקרוניתָ ,ואיןָלנוָ
אלאָ להפנותָָבענייןָ זהָָלדבריוָ שלָ השופטָ ריבליןָ בע"אָָָָ1622/09גוגלָ ישראלָ בע"מָ נ'ָ חברתָ
ברוקרטובָ ,פס' ָָ 3לפסקָדינוָשלָהמשנה ָלנשיאהָריבלין ָ(פורסם ָבאר"ש(ָ )1.7.2010ָ ,להלןָ:ענייןָ
גוגל)ָ .
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העולהָ בקנהָ אחדָ עםָ הערכיםָ החשוביםָ שלָ חופשָ הביטויָ ושלָ הזכותָָלפרטיותָ,
התבססהָ במידהָ רבהָ עלָ העדרםָ שלָ הסדריםָ מיוחדיםָ בנושאָ זהָָ,שהואָ רגישָ מאיןָ
כמותוָָ 93.
מבחינתםָשלָמיָשנפגעוָמפרסוםָאנונימיָשלָתמונהָ,סרטוןָ,אמירהָוכיוצאָבהםָ,
שנפגעָ מפרסוםָ אנונימיָ לספקָ
ההלכהָ הנוהגתָ קשהָ ביותר ָ,שהריָ כלָ פנייהָ שלָָמיָ ָ
המרשתתָָתיענהָָבדחייהָָָ.גםָ כלָ פנייהָ ש ָלָָהנפגעָָלביתָ משפטָָהשלוםָ אוָ המחוזיָ
בבקשהָ שיורהָ לאותוָ ָספקָ לחשוףָ אתָ ָפרטיָ המפרסםָ האנונימיָ תיענהָ בשליל ָהָ
מוחלטתָָ,בשלָ ה ָהלכהָ הנוהגתָ מביתָ מדרשוָ שלָ ביתָ המשפטָ העליוןָָ.בכךָ נשללתָ
למעשה ָ מןָהנפגעָהאפשרותָלהגישָתביעהָאזרחיתָנגדָאותוָמפרסםָאנונימיָ,למצותָ
אתָהדיןָעימו ָ ,להגןָעלָזכויותיוָשנפגעוָולזכותָבסעדָממשיָ.זוהיָפגיעהָקשהָביותרָ
בכמהָָערכיםָ בסיסייםָ בעליָ מעמדָ חוקתיָָ:ערךָָאחדָ הואָָזכותָ הגישהָ שלָ הנפגעָ
לערכאותָָ,והערכיםָהאחריםָהםָהזכותָלשםָטובָו ָהזכותָלפרטיותָ,שעלָחשיבותןָהרבהָ
אעמוד ָבהמשךָ .יותרָ מכךָ,בהלכהָהנוהגת ָיש ָכדיָ לעודדָגולשיםָ אנונימייםָ להמשיךָ
לפגועָ באחריםָ בכסותָ האנונימיותָ המבוצרת ָ.אפילוָ נאמרָ כיָ איןָ בהלכהָ כלָ עידודָ
לעוולָ,איןָכלָספקָשישָבהָכדיָלפגועָבהרתעתָמביישיםָפוטנציאלייםָעלָחשבוןָשמםָ
הטובָופרטיות ָםָשלָהנפגעיםָ .
כפועלָיוצאָממחסוםָהאנונימיותָהשיפוטיָניכרָכ ָי ָמיָשנפגעָמפרסום ָאנונימיָכזהָ
אוָ אחרָ הנופלָָבתחומםָ שלָ חוקָ איסורָ לשוןָ הר ָעָָ94אוָ חוקָ הגנתָ הפרטיו ָתָָ95ינסהָ
לעשותָ שימושָ בהליכיםָ פלילייםָ חלףָ ההליךָ האזרחי ָ.זאת ָ,הןָ מפניָ שהחקיקהָ
מאפשרתָָאתָ הדברָָוהןָ מפניָ שמחסוםָ האנונימיותָ אינוָ עומדָ בפניָ גורמיָ האכיפהָ
הפליליתָ.דרךָהמלךָבהקשרָזהָהיאָָהגשתָתלונהָבמשטרהָ.הבעיהָשיכולהָלהיווצרָ
היאָ שהןָ ההחלטהָ לחקורָָ(בעבָרהָָשאינהָ פשע)ָָוהןָ ההחלטהָ להעמידָ לדיןָ נתונותָ
לשיקולָָדעתםָָהבלעדיָ שלָ הגורמיםָ המוסמכיםָ ברשויותָ הנוגעותָ בדברָָ96.בריָ כיָ
החלופהָ האחרת ָ,בדמותָ האפשרותָ לנהלָ קובלנהָ פליליתָ בעניין ָ,בכלָ הנוגעָָבחשדָ
לביצועהָשלָעבָרה ָפליליתָעל ָפיָחוקָאיסורָלשון ָהרע ָאוָחוקָהגנתָהפרטיותָָ 97,אינהָ
______________
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ָעניין ָמורָ,לעילָה"ש ָָ,80פסק ָדינוָשל ָהמשנהָלנשיאה ָריבליןָָ .כןָראוָעניין ָמ ָפ ָעיליָהאתרָ,לעילָ
ה"שָָ,91פס'ָָ46לפסקָהדיןָָ.
ָלאורָס'ָָ6לחוקָאיסורָלשוןָהרעָ.
ָלאורָס'ָָ5לחוקָהגנתָהפרטיותָ.
ָראוָ סָ' ָָ"(ָ 59חקירת ָהמשטרה")ָוס' ָ"(ָ 62העמדהָלדיןָוסגירתָתיק") ָלחוקָסדרָהדיןָהפליליָ[נוסחָ
משולב]ָ,התשמ"ב(ָ1982-להלןָ:חסד"פ)ָ .
ָאפשרותָהמוסדרתָ ָבס' ָ"(ָ 8קובלנה") ָלחוקָאיסורָלשוןָהרעָ ָ,שָלפיו ָ"עבירהָבשל ָלשוןָהרעָלפיָ
חוק ָזהָ ָתהאָביןָהעבירותָשבהןָרשאיָהנפגעָלהאשיםָעלָידיָהגשתָקובלנהָלביתָהמשפטָ"; ָובס'ָ
ָ 68לחסד"פָָ ,המאפשרָהגשתָקובלנהָבעברותָהמנויותָבתוספתָהשנייהָ ָ,אשרָכוללותָ ָ,עלָפי ָפרטָ
ָָ12לתוספתָָ,גםָָ"עבירותָָלפיָ חוקָ הגנתָ הפרטיותָ"ָָ.כןָ ראוָ ס'ָָָָ98–73לחסד"פָָָ,המסדיריםָָאתָ
הפרוצדורהָ לניהולהָ שלָ הקובלנהָָ.ראויָ לצייןָ כיָ קיימתָ הצעתָ חוקָ מטעםָָהממשלהָ המבקשתָ
להביאָ לידיָָביטולָוָ שלָָָ מוסדָ הקובלנהָ הפלילית ָ:הצעתָ חוקָ סדרָ הדיןָ הפליליָ (תיקוןָ מס'ָָָ)74
(ביטולָקובלנה)ָ,התשע"וָ,2016-ה"חָהממָשלהָָ.500
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תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות

מבטיחהָ כיָ מחסוםָ האנונימיותָ יוסר ָ.נראהָ כיָָיהאָָעלָ בתיָ המשפטָ לומרָ אתָ דברםָ
בשאלתָתחולתהָשלָההלכהָהנוהגתָעלָהליךָהקובלנהָהפליליתָ .

פרק ד :תופעת הביוש המקוון כפגיעה ב"זכות להליך הוגן"
כלָ דיוןָ בתופעתָ הביושָָבמרשתתָָוברשתותָ החברתיותָָמחייבָ דיוןָ מקדמיָ בשאלתָ
פגיעתהָשלָהתופעהָבזכותָלהליךָהוגןָָ 98.הזכותָלהליךָהוג ָןָטרםָעוגנהָבאופןָמפורשָ
בדברָ חקיקהָ בישראל ָ,למרבהָ הצערָָ,אולםָ היאָָהוכרהָ בפסיקתוָ שלָ ביתָ המשפטָ
העליוןָ ,והיאָמעוגנתָבמשפט ָהבין-לאומיָוכן ָבמשפט ָהחוקתיָהמשווהָָ 99.משמעותהָ
שלָהזכותָלהליךָהוגןָהיא ָשכלָאימתָשמבקשיםָלפגועָבזכויותיוָשלָהפרטָישָלקייםָ
הליךָהוגןָשבגדרוָתתבררָההצדקהָלפגיעהָהאמורהָ.תחולתהָשלָהזכותָהיאָכלליתָָ,
והיאָחלהָעלָכלָסוגיָההליכיםָָ 100.הזכותָלהליךָהוגןָהיאָזכותָרחבהָהכוללתָזכויותָ
נגזרותָָָ101,ביניהןָ זכותָ הטיע ָון ָ,הזכותָ לייצוגָ הולם ָ,הזכותָ לעיוןָ בחומרָ שבידיָ
התביעה ָ,הזכותָ להיותָ נוכחָ במשפטָ ועודָָ.ביסודהָ שלָ זכותָ המסגרתָ להליךָ הוגןָ
מונחיםָשיקוליםָכללייםָשלָצדקָ,הגינותָומניעתָעיוותָדיןָָ 102.
אף ָ שהזכותָלהליךָהוגןָמעולםָלאָעוגנהָבחוקָהישראליָ,היאָנהנתהָמאזָומתמידָ
ממעמדָרםָ,ועםָחקיקתםָשלָחוקיָהיסודָהחדשיםָהיאָהוכרהָכזכותָחוקתיתָהנגזרתָמןָ
הזכותָלכבודָ,לשיטתםָשלָאחדיםָ ,או ָמן ָהזכו ָת ָלחירותָ ,לשיטתםָשלָאחריםָָ 103.כךָָ ,
ָ
______________
שרא ָלָנ'ָבי ָת-המשפטָהמחוזיָ
ָ 98לדיוןָממצהָבזכותָבכללָובישראלָבפרטָראוָבג"ץָָ11339/05מדינתָי ָ
בבא ָר-שבעָ,פ"דָסא(ָ,93ָ)3פס'ָָָ26–24לפסקָדינוָשלָהשופטָלויָ(ָָ.)2006
ָ 99אהרןָ ברקָָכבודָ האדםָָ–ָָהזכותָ החוקתיתָ ובנותי ָהָָכרךָ בָָָָ.ָ)2014ָ(ָָ866כןָ ראוָ חוהָ שחור-לנדאוָ
האמנהָהאי ָרופיתָלזכויותָאדםָ–ָמדריךָבלוויתָהשוואותָלמשפטָ ָבישראלָָ.)2015(ָ102–89
ָ 100ברקָ,שםָָ,בעמ'ָָ.863כןָראוָבג"ץָָ7385/13איתןָ–ָמדיניותָהגירהָישראליתָנ'ָממשלתָישראלָ,פס'ָ
ָ 169לפסקָ דינוָשלָהשופטָפוגלמןָ(פורסםָבאר"ש(ָ )22.9.2014ָָ,להלןָ:עניין ָאיתן)"ָ :אף ָשעיקרָ
פעולתהָשלָהזכותָלהליךָהוגןָהיאָבגדריָהמשפטָהפליליָ,תחולתהָהיאָכלליתָ.היאָחלהָכלָאימתָ
שרשותָשלטוניתָעושהָשימושָבכוחהָ ָהכופהָבאופןָשעלולָלפגועָבזכותָאדםָמוגנת ָ–ָביןָלטובתָ
אדםָ אחרָ (הליךָ אזרחי) ָ,ביןָ לטובתָ אינטרסָ הציבורָ (מעשהָ מינהלי ָ,הליךָ פליליָ אוָ הליךָ
משמעתי)ָ ָ".
ָ 101בש"פָָָָ8823/07פלוניָ נ'ָ מדינתָ ישראלָָ,פ"דָ סג(ָָ,500ָָ)3פס'ָָָָ17לפסקָ דינָוָ שלָָהמשנהָ לנשיאָ ָהָ
ריבליןָ(ָ.)2010
ָ 102ע"פָָ5121/98יששכרובָנ'ָהתובעָהצ ָבאיָהראשיָ,פ"דָסא(ָ.)2006(ָ559ָ,461ָ)1
ָ 103ענייןָמדינתָישראלָנ'ָבי ָת-המשפטָהמחוזיָבבא ָר-שבעָ,לעילָה"ש ָָ,98פסק ָדינוָשלָהשופטָלויָָ .כןָ
ראוָָאסףָ פורתָ "הגנהָ מןָ הצדקָ בעידןָ החוקתי"ָָקריתָ המש ָפטָָאָָ( ָ)2001(ָָ385–384ָָ,381בפרקָ
"ההכרהָ בזכותָ היסודָ להָליךָָראוי")ָָָ.יצויןָ כיָ אליבאָ דשופטָ אורָָָ,הזכותָ להליךָ הוגןָ נלמדתָ
מהדרישהָשבפסקתָההגבלהָשלָחוק-יסודָ:כבודָהאדםָוחירותוָכיָפגיעהָבזכותָהיסודָלחייםָתהיהָ
מידתיתָ.ראוָשםָ,בעמ'ָָ.385
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למשל ָ,עלָָפיָ השופטָ רובינשטיין"ָָ,אדםָ שזכויותיוָ להליךָ הוגןָ נפגעוָָ–ָָנפגעָ כבודוָ
כאדם" ָ;ָ 104על ָפיָהשופטָפוגלמן"ָ ,הזכותָלהליךָהוגןָהיאָאפואָזכותָמסגרתָשנגזרתָ
מהזכותָלכבוד" ָ;ָ 105על ָפיָהשופטָריבלין"ָ ,הזכותָלהליךָהוגןָ,במרכיביהָהגרעינייםָ,
היאָתנאיָהכרחיָלהגנהָעלָ החירות" ָ;ָָ106ואילוָעלָָפיָהשופטָ דנציגר"ָָ,מהווהָהזכותָ
להליךָ הוגןָ זכותָ חוקתיתָ הנגזרתָ מןָ הזכותָ לכבודָ ומןָ הזכותָ לחירות"ָָָ107,וזוָ ָאףָ
עמדתוָשלָהשופטָהנדלָ 108.אכןָ,מעמדהָהחוקתיָשלָהזכותָלהליךָהוגןָהוכ ָר ָבשורהָ
ארוכהָשלָפסקיָדיןָָ,והואָאףָמקובלָעלָהספרותָהמשפטיתָָ 109.
טענתיָהמרכזיתָהיאָכיָתופעתָהביוש ָבמרשתתָמעוררתָטענותָכבדותָמשקלָבדברָ
הפיכת ָהמרשתת ָל"בית ָדיןָשדה" ָעתירָתהודהָ,המאפשרָלהמוןָלנ ָהל ָ"משפטיָשד ָה"ָ
נגדָָפרטיםָ אוָ חברותָָאשרָ לאָ הוכ ָחוָָאשמת ָםָָהפליליתָ אוָ חבותםָ האזרחיתָָָ.עצםָ
העלאתהָשל ָתלונה ָסובייקטיביתָבמרשתת ָעלָקיפוחָאוָעוולָ ,מבלי ָשנחקר ָאםָאמתָ
היאָ ומבליָָשנשקלָָמשקלהָ האמיתיָָ,דיָ בהָָלגרוםָ לנחשוליםָ ש ָלָָביושָָוהוקעהָ
פומבייםָSoloveָ110.מכנהָתופעהָזוָ"ָ 111."mob justice
ש ָברשת ָפוגעתָבאופן ָהקשהָביות ָר ָבזכותָלהליךָהוגןָ
בהקשרָהפליל ָי ָתופעתָהביו ָ
114
113
112
על ָרוב ָנגזרותיה ָ– ָמ ָ"חזקתָהחפות"ָ ,דרךָכלליָהצדקָהטבעי ָוזכותָהייצוגָָ ,
______________
ָ 104ע"פָָָָ9956/05שיָָנ'ָ מדינתָ ישראלָָ,פ"דָָסג(ָָָ,742ָָ)2פס'ָ ט'ָָלפסקָ דינוָ שלָ השופטָ רובינשטייןָ
(ָ.)2009
ָ 105ענייןָאיתןָ,לעילָה"שָָ,100פס'ָָ172לפסקָדינוָשלָהשופטָפוגלמןָ.
ָ 106ענייןָפלוניָ,לעילָה"שָָ,101פס'ָָ16לפסקָדינוָשלָהמשנהָלנשיאהָריבליןָ.
ָ 107ע"פָָָָ8868/11בגימובָ ָנ'ָ מדינתָ ישראל ָ,פס'ָָָָ27לפסקָ דינוָ שלָ השופטָ דנציגרָ (פורסםָ באר"שָ,
ָ.)23.8.2012השוו ָלָדנ"פ ָָ 5852/10מדינתָישראלָנ'ָשמשָ,פ"דָסה(ָ ָ,363ָ )2פס' ָָ 31לפסקָדינוָשלָ
השופטָדנציגרָ(ָָ.ָ)2012
ָ 108ע"פָָָָ7915/15גדבאןָָנ'ָ מדינתָ ישראלָָ,פס'ָָָָ9לפסקָ דינוָ שלָ השופטָ הנדלָ (פורסםָָבאר"שָ,
ָ.)9.7.2017
ָ 109ברקָ,לעילָה"שָ ָָ,99בעמ' ָָ .869יש ָלצייןָכיָאליבאָדפרופ'ָברקָמדובר ָב"זכות-הבתָלהליךָהוגן"ָָָ.
גםָלדידוָשלָהשופטָפוגלמןָבענייןָאיתןָ,לעילָה"שָָָ,100פס'ָָ169לפסקָדינוָָ,מדוברָב"ָ'זכותָהבת'ָ
החוקתיתָלהליךָהוגן"ָ.
ָ 110השווָָעטיפהָ שלָ משפ ָטָָ:צביָ א'ָ טלָָ–ָָהאדםָ והשופטָָ(ָָ356איילָ נוןָ עורך(ָָ)2017ָָ,להלןָָ:טל ָ–ָ
האדםָוהשופט).
ָ 111ראו ָָ,SOLOVEלעילָה"שָ ָָ,17בעמ' ָShaming is nothing new – we've been doing it for "ָ :78
centuries. But Internet shaming creates a permanent record of a person's transgressions.
And it is done by amateur self-appointed investigative reporters, often without affording
the target a chance at self-defense. Numerous others then join in to help shame the victim,
".ָcreating the cyberspace equivalent to mob justice

ָ 112לדיוןָ ממצהָ ואףָ ביקורתיָ בחזקתָ החפותָ ראוָ רינתָ קיטאיָ סנג'רוָָהמעצר ָ:שלילתָ החירותָ טרםָ
הכרעתָהדיןָָ.)2011ָ(ָ57–31
ָ 113כוונתיָ לָשניָ אלה ָ:הכללָ האוסרָָמשואָ פניםָ וניגודָ ענייניםָָ,והכללָ המחייבָָהענקתָ זכותָ טיעוןָ.
להרחבהָראוָדפנהָברק-ארזָמשפטָמינהליָכרךָאָָ.)2010ָ(ָ461
ָ 114לזכותָהייצוגָראוָאסףָפורתָ"עלָהזכותָלייצוגָמשפטיָבהליכיָמשמעת ָ–ָהמקרהָהמיוחדָשלָהדיןָ
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תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות

ועדָלזכותָלניהולָמשפטָפומבי ָוהוגןָ,הכוללָאתָכלָהערובותָהדרושותָ לנאשםָ .כךָָ,
שָ
למשל ָ,אחתָ הפגיעותָ החמורותָ ביותרָָבזכותָ מתקיימתָ כלָָאימתָ שבאמצעותָ הביו ָ
"חזקתָ החפות"ָ המוענקתָ לכלָָנהפכתָָל"חזקתָ אשמה" ָ,כךָ שנטלָ ההוכחהָָ,המוטלָ
ברגילָעלָהתביעהָ,מועברָאלָשכמוָשלָהחשודָ,מושאָהביושָ,הנדרשָכעתָלהוכיחָאתָ
חפותוָמכלָאשמהָ,שהוטחהָב ָוָלראשונהָבמרשתתָ 115.
גםָָבהקשרָ האזרחיָָתופעתָ הביושָָבמרשתתָָגובהָָמחירָ כבדָ בכלָָהנוגעָָבזכו ָתָ
להליךָהוגןָ,שאינהָמתמצהָכאמורָבהליךָהפליליָ.עצםָקיומוָשלָההליךָהחלופיָברש ָתָ
פוגעָָבזכו ָתָָהבסיסיתָָלנהלָ הליךָ אזרחיָָָ,פומביָ והוג ָןָָלפניָ שופטָָמקצועיָָ,ניטרליָ,
אובייקטיביָָובלתיָ תלויָָָ116,תוךָָכיבודָ זכותָ הטיעוןָָ117,זכותָ הייצוגָ והזכותָ לחקירהָ
נגדיתָָ 118.כפועלָיוצאָמכךָנגרמתָפגיעהָקשהָנוספתָבכבודםָ,בשמםָהטובָובפרטיותםָ
שלָמושאיָהביושָבמרשתתָ,והדבריםָידועיםָָ .
שָ
ד"רָאוריתָקמי ָרָ 119מסבירהָכיָהביוש ָבמרשתתָוברשתותָהחברתיות ָ–ָכמוָהביו ָ
המסורתי ָ–ָָאינוָמושתתָעלָהוכחותָ מעברָלכלָספקָסבירָָ,ואינוָמכירָבחובתָההליךָ
ההוגןָאוָבחזקתָהחפותָ.הכליָהזמיןָשלָביושָבמרשתתָאינוָמבטיחָצדקָ,אףָשלעיתיםָ
נדמהָשהואָכזהָָ.זהוָכליָנטולָאיזוניםָובלמיםָ,כליָכוחניָויצריָללאָכלָסייגָ.אםָישָבוָ
צדקָ,זהו ָ"צדקָשלָכיכרות"ָ.אכןָ,לפעמיםָמיָשנתלוָעל ָידיָההמון ָנהגוָבאופןָמעוררָ
______________
המשמעתיָבצבא" ָמשפטָועסקי ָםָיז ָ(ָ )2014(ָ 483–477ָ ,469להלןָ:פורתָ"עלָהזכותָלייצוגָמשפטיָ
בהליכיָמשמעת")ָ.
ָ 115בהקשרָ זהָ כוונתיָ בעיקרָ למקריםָ שָלָָביושָָשלאָ קדמהָ להםָ תלונהָ במשטרהָ ובעקבותיהָ חקירהָ
פליליתָ,וכןָלמקריםָשבהםָלמרותָהגשתָהתלונהָ,זוָלאָהובילהָ ָלחקירהָאוָשהחקירהָלאָהניבהָ
כתבָאישוםָ.
ָ 116עמדתיָמאמצתָאתָהאָתוסָבדברָהיותָהשופט ָניטרליָָ,אובייקטיביָובלתיָתלויָ .ראוָבהקשרָזהָע"אָ
8743/04א ָב ָר-נרָנ'ָרוטָ ,פ"ד ָנט(ָ.)2004ָ(ָ 113–112ָ ,104ָ )4מובןָשישָהמבקריםָאתוסָזהָוגורסיםָ
כיָהואָאינוָעולהָבקנה ָאחדָעםָהמציאותָ.ראוָָ ,למשלָ,יששכרָ(איסי)ָרוזן-צביָ"האםָשופטיםָהםָ
כבניָ אָדם?ָ כינוןָָָדמותָ השופטָ בראיָ כלָליָ הפסלות"ָָמשפטָ וממשלָָחָָ ָ;)2005(ָָ49איריסָ קנאורָ
ואברהםָ טננבויםָ "אםָ ישָ ספקָ איןָ ספק ָ:כלליָ פסילתָ שופטיםָ בשלָ היכרותָ קודמתָָ–ָָהצעהָ
לרפורמה"ָמשפטיםָעלָאתרָיבָָ.)2018ָ(ָ163
ָ 117לזכותָהטיעוןָבהקשרָזהָראוָפורתָָ"ָעלָהזכותָ לייצוגָמשפטיָבהליכיָמשמעת" ָ,לעיל ָה"ש ָָ,114
בעמ'ָָ.477–473
ָ 118יוערָכיָהזכותָלחקירהָנגדיתָבהליךָהאזרחי ָאינהָמוכרתָכחלקָמהזכותָלהליךָהוגןָ ָ,וכיָאףָבנוגעָ
להליךָהפליליָטרםָנקבעהָהלכה ָשָלפיהָזכותָזוָמהווהָ חלקָמזכותוָשלָנאשםָ להליךָהוגןָ .ראוָ
לענייןָזהָאתָעמדותָהשופטיםָברק-ארזָוזילברטל ָאָל ָמוָלָעמדתוָשל ָהשופטָהנדלָבעניין ָגדבא ָןָ,
לעילָה"ש ָָ.108עםָזאתָ,אליבאָדפרופ'ָברקָ ,הזכותָלהליךָהוגןָכוללתָאףָאתָזכותָהנאשםָלחקורָ
חקירה ָנגדיתָָ .ראו ָשםָ,פס' ָָ 13לפסקָדינוָשלָהשופטָהנדלָ,המפנהָלספרוָשלָברקָ,לעיל ָה"שָ ָָ,99
בעמ'ָָ.865עודָראוָשאולָכהןָ"הזכותָלחקירהָנגדיתָשלָעדָ(בשוליָפרשתָהולילנד)"ָמשפטָמפת ָחָ
ָ.)2014(ָ51ָ,2
ָ 119אוריתָקמירָ"פרשתָסילבןָשלוםָ:שיימינגָאינוָהתשובה" ָהארץ ָwww.haaretz.co.il/ָ 21.12.2015
.ָopinions/.premium-1.2803307
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שָָעצמוָ מסוכןָָעדָ כדיָ כךָ שלאָָברורָָכללָ אםָָהואָ מצדיקָ אתָ
סלידה ָ,אךָ הליךָ הביו ָ
התוצאהָהספציפיתָבמקרהָמסויםָ .
בעייתיותָ נוספתָָ,המיוחדתָ לביושָָברשתָָ,נוגעתָָבכלליָ ההתיישנותָ שבחקיקה ָ,הןָ
בתחוםָהפליליָוהןָבתחוםָהאזרחיָ.הכ ָל ָמכיריםָבעובדתָקיומהָשלָתקופתָהתיישנותָ
על ָפיָחוקָבכלָהנוגע ָבפתיחתם ָובניהולםָשל ָהליכים ָבאולמותָבתי ָהמשפטָהשוניםָ.
אולםָ בכלָ הנוגעָָב"הליכיָָביוש"ָ במרשתתָָלעולםָ איןָ התיישנותָָ.כךָָ,למשל ָ,בחלוףָ
תקופתָ ההתיישנותָ לאָ יהיהָָאפשרָָלנהלָ שוםָ הלי ָךָָמשפטיָָבנוגעָ לחשדָ ָלמעשהָ שלָ
הטרדהָמיניתָמצדָפלוניָאוָאלמוניָ.לאָכךָלגביָניהולָ"הליך"ָברשת;ָכאןָהדרךָלביישָ
אתָפלוניָאוָאלמוניָבגיןָהמעשיםָשנטעןָכיָעשוָבעברָהרחוקָפתוחהָתמידָ 120.
ישָלהדגישָכי ָבכלָהנוגע ָבביוש ָפומבי ָכטומןָבחובו ָפגיעהָבזכותָלהליךָהוגןָ,ישָ
שָ
שָ:ביושָפרטיָ(שלילי ָ)ָוביושָרשמיָ(חיוב ָי)ָ.בעודָהביו ָ
להבחיןָביןָשניָמקריםָשלָביו ָ
הפרטיָָנעשהָָ"כלאחרָ יד ָ"ָָעלָָידיָ גורםָ פרטיָָ,שאינוָָמחויבָ לעקרונותָ ההליךָ ההוגןָ,
הביוש ָהרשמי ָנעשה ָבאופןָמסודר ָע ָל ָידיָגורםָציבוריָ ,אשר ָמחויבָלעקרונותָההליךָ
ההוגןָ ולכןָ מחויבָָלקייםָָדיוןָ משפטיָָשתכליתוָָבירורָ העובדותָ לאשורןָָ121.בשעהָ
שמעשה ָהביוש ָהפרטיָמהווהָפגיעהָבזכותָלהליךָהוגןָ ,מעשה ָהביוש ָהרשמיָ ,לעניותָ
דעתיָ,ל ָרובָאינוָפוגעָבזכותָזוָָ 122.

______________
ָ 120השווָ יחיאלָ גוטמןָ "מהָ שאותיָ מטריד"ָָמעריבָָ ָ.1.12.2017מובןָ שהעובדהָ שתקופתָ ההתיישנותָ
חלפה ָ– ָשהרי ָ"לכלָזמןָועתָלכל ָחפץָתחתָהשמים" ָ(קהלתָג ָָ –ָ )1אינה ָמונעתָהפעלת ָסנקציותָ
שאינןָ מָשפטיותָ ,כגון ָעריכתָתחקירָעיתונאיָ,קיוםָמחאהָציבורית ָאוָדרישהָציבוריתָלהתפטרותָ,
להפסקתָ תקצובָ וכדומה ָ.כךָָָ,לדוגמהָָ,בעקבותָ התחקירָָשלָָהתוכניתָָעובדהָָבעניינוָ שלָ האלוףָ
(במיל')ָָוהשרָרחבעםָזאביָ("גנדי")ָהמנוחָָ,שייחסָלוָמעשיםָפלילייםָ,לרבותָעברותָמיןָ("הסודותָ
האפליםָָשלָ גנדי"ָ (קשתָָָָ,))14.4.2016ָָ,12דרשָ ח"כָ יואלָ חסוןָָָמשרָ האוצרָ כחלוןָ להקפיאָ אתָ
העברתָ התקציבָ להנצחתָ מורשתוָ שלָ זאבי ָ.ראוָ יהונתןָ ליסָ "תחקירָ 'עובדה' ָ:רחבעםָ זאביָ תקףָ
מיניתָ באופןָ סדרתיָ והילךָ אימיםָ באמצעותָ עבריינים"ָָהארץָָwww.haaretz.co.il/ָָ14.4.2016
ָָ.news/law/1.2915986כןָ ראוָָאתָָהחלטתהָ שלָ השופטתָ ענתָ רבידָ בענייןָ שידורָ התוכניתָָ:תָ"אָ
שתָבע"מ ָ(פורסםָבנבוָ .)7.4.2016ָ ,לביקורת ָעל ָאודותָ
(מחוזיָת"א) ָָ 5977-04-16זאביָנ'ָשידוריָק ָ
עצםָ עריכתָ התחקירָ לאחרָ מותוָָשלָ זאביָ ראוָ מתיָָָגולןָ "גנדיָ לאָ יכולָ להשיב ָ.עובדה"ָָגלוב ָסָ
 ָ;www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001116564ָ ָ11.4.2016חייםָ שייןָ "התחקירָ עלָ
גנדיָ:שיימינגָלמעןָרייטינג"ָישראלָהיוםָ.ָwww.israelhayom.co.il/opinion/373977ָ17.4.2016
ָ 121השווָעניין ָפלוניָנ'ָביתָהדיןָהרבניָהגד ָול ָבירושליםָ,לעיל ָה"ש ָָ,19פס'ָמגָלפסקָדינוָשל ָהמשנהָ
לנשיאהָרובינשטייןָ.
ָ 122בשיםָלב ָלחריגיםָ ,בדמותָמקריםָשל ָביוש ָרשמיָשאינוָמוצדקָואףָפוגעָבזכותָלהליך ָהוגןָ ,כגוןָ
אמירותָ פוגעניותָ ומיותרותָ שלָ שופטיםָ בפסקיָָדיןָ כלפיָ עדיםָ (כוללָ מתלוננותָ ועדיםָ מומחים)ָ
שהופיעוָלפניהםָ,ואשרָנעדריםָכלָיכולתָלהתגונןָָ.ראוָלענייןָזהָפורתָ"זכותָהערעורָשלָהעד?!"ָ,
לעילָהָ"שָָ,28בעמ'ָָ;33– 31סטָמריָ,לעילָה"שָָָ.28
142

משפט ועסקים כג ,תשפ"א

תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות

פרק ה :ההתנגשות שבין חופש הביטוי (של המבייש) לבין הזכות
לשם טוב והזכות לפרטיות (של המבויש)
תופעתָהביושָהפומביָיונקתָאתָחיותהָמעקרון-העלָהבסיסיָבדברָחופשָהביטויָ,ואילוָ
הניסיוןָ למגרָ אתָ התופעהָ יונקָ אתָ חיותוָ משניָ עקרונות-העלָָהמבקשיםָָלהגןָָעלָ
המבויש ָ:הזכותָ לשםָ טובָ והזכותָ לפרטיותָָ.לנוכחָָ"התנגשותָ הענקים"ָָדרושָָאיזוןָ
חוקתיָָאופקיָָ123ביןָ ערכיָ היסודָ הללו ָ,המצוייםָ באותוָ מפלסָ במדרגָ זכויותָָהאדםָ,
ולשםָכךָמתבקשָדיוןָקצרָבשלושתםָ .
 .1חופש הביטוי
חופשָהביטויָהואָאבןָפינהָבכלָמשטרָדמוקרטיָ .הוא ָמתפרׂש ָעל ָ ָכלָאשר ָיבטאָאדםָ
ביחידָ כבציבור ָ,בכתבָ ובע ָלָָפה ָ,בעיתונותָ עלָ כלָ צורותיה ָ,במידעָ עלָ כלָ צורותיוָ,
בסרטים ָ,בטלוויזיה ָ,במחזותָ ובפרסומותָָ,וכמובןָָבמרשתתָָוברשתותָ החברתיותָָ124.
חופשָהביטויָהואָהזכותָלמסורָולקבלָמידעָ,להביעָבפומביָעמדותָורגשותָ,ולהיחשףָ
אליהן ָ.חופשָ הביטויָָחשובָ מאודָָלמימושָ האוטונומיהָ שלָ הפרט ָ,ומכאןָ ההכרהָ בוָ
במסגרתָאגדָהזכויותָבדברָכבודָהאדםָָ 125.פסקָהדיןָהמרכזיָשהכירָבזכותָההלכתיתָ
לחופשָ הביטויָ בישראלָ ניתןָ בשנותיהָ הראשונותָ שלָ המדינהָ עלָָידיָ השופטָ אגרנטָ
בענייןָָקולָ הע ָםָָהמפורסםָָָ126.למןָָפסקָ דיןָ זהָ חופשָ הביטויָָנתפסָָכזכותָָ ָמרכזיתָ
הניצבתָבנדבךָהעליוןָשלָזכויותָהיסודָבישראלָ 127.
הביושָָהפומבי ָהינוָָמעשהָ החוסהָ תחתָעקרון-העלָשלָ חופשָהביטוי ָ,אולםָככלָ
זכותָאחרתָ,חשובהָככלָשתהיהָ,איןָמדוברָבזכותָמוחלטת ָעל ָפיָהשיטהָהישראליתָָ,

______________
ָ 123בכלָהנוגע ָבָאיזוןָשיפוטיָביןָזכויותָמקובלָלהבחיןָביןָ"איזוןָאופקי"ָלביןָ"איזוןָאנכי"ָ.נוסחתָ
"האיזוןָהאופקי"ָנועדהָלאפשרָאתָקיומןָהמשותףָשלָשתיָהזכויותָ,שהןָבדרךָכללָשוותָמעמדָ,
תוךָשהיאָקובעתָאתָמידתָהוויתורָההדדיָשלָהזכויותָ,וכןָקובעתָתנאיםָשלָמקוםָ,זמןָוהיקףָעלָ
מנתָלאפשרָאתָקיומןָהמשותףָ ָ.לעומתָזאתָ ,נוסחתָ"האיזוןָהאנכי"ָבוחנת ָ– ָבהתקייםָהתנגשותָ
ביןָזכויותָשאינןָשוותָמעמדָ–ָאתָנקוָדתָהאיזוןָשבהָתיסוגָזכותָאחתָמפניָהאחרתָ.נקודתָהאיזוןָ
תיקבעָעל ָפיָאמותָמידהָשלָחומרתָהפגיעהָוההסתברותָלהתרחשותהָָ.ראו ָרע"א ָָ 4708/03חןָנ'ָ
מדינתָישראלָ,משרדָהבריאותָ,פ"דָס(ָָ.)2005ָ(ָ296ָ,274ָ)3
ָ 124ט ָלָ–ָהאדםָוהשופטָ,לעילָה"שָָ,110בעמ'ָָ.347
ָ 125מדינהָ,לעילָה"שָָ,83בעמ'ָָ.431
ָ 126בג"ץָָ73/53חברתָקולָהעםָבע"מָנ'ָשרָהפניםָ,פ"דָזָָ.)1953ָ(ָ871
ָ 127ברק ָ,לעילָ ה"שָָ ָ,99בעמ'ָָ(ָָ707בפרקָ "זכות-הבתָ לחופשָ הביטוי")ָָָ.לדיוןָ מקיףָ בנוגעָ לחופשָ
הביטויָראוָראםָשגבָ(בהנחייתָמרדָכיָקרמניצר)ָחופשָהביטויָ–ָהצדקותָוסייגיםָ(המכוןָהישראליָ
לדמוקרטיהָ.)2008ָ,
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כיָ אםָָבזכותָָיחסיתָָ,וקייםָ הכרחָ לאזןָָבינהָָלביןָ זכויותָָוערכיםָ חשוביםָ אחריםָ
המתנגשיםָבהָ 128.
עלָ חשיבותוָ שלָָעקרוןָָחופשָ הביטויָ בישראלָ נכתבוָ תיליָ תיליםָ שלָ פסקיָָדיןָ
ומאמריםָ ,ולכןָאבקש ָלעמודָבקצרה ָבלבד ָעל ָמעמדוָהחוקתיָ ,על ָמשקלוָהסגוליָ ,עלָ
תכליותיו ָועלָמקומוָבעידן ָהמרשתתָ .חוק-יסודָ:כבודָהאדםָוחירותו ָאינו ָכוללָבחובוָ
זכותָעצמאיתָלחופשָביטויָָ ,אולםָהכ ָל ָמסכימיםָבדברָמעמדוָהחוקתיָשלָעקרון-הע ָלָ
כנגזרָמחוק-יסודָ:כבודָהאדםָוחירותוָָ 129.לענייןָהמשקל ָהסגולי"ָ ,חופשָהביטויָהואָ
מרכיבָמרכזיָבכלָמשטרָדמוקרטי"ָ 130.הואָזכהָב ָ"מקוםָשלָכבודָבהיכלָזכויותָהיסודָ
שלָ האדם"ָָָ131.בעיניָָהנשיאָ אגרנטָָ,הואָָ"ציפורָ נפשהָ שלָָהדמוקרטיה"ָָָ132.לעני ָיןָ
התכליותָ,חופשָהביטויָהואָהחופשָשלָהפרטָלהגשיםָאתָעצמוָולגבשָלעצמוָהשקפתָ
עולםָודעה; ָהוא ָהחופשָשלָהפרטָושלָהכללָלהוציאָלאורָאתָהאמת; ָוהוא ָהחופשָ
שלָבניָהחברהָכולהָלהחליףָדעותָוהשקפותָ,ולנסות ָלשכנעָאישָאתָרעהוָ ,על ָמנתָ
לעגןָולפתחָאתָהדמוקרטיהָָ 133.
לעניין ָחופשָהביטויָבעידן ָהמרשתת ָוהרשתותָהחברתיותָ ,כפיָשחזה ָפרופ'ָיצחקָ
זמירָָָ134,חופשָ הביטויָ הושפעָ מאודָ מןָָהמרשתת ָ,הןָָבמובןָָהפעילָָשלָ החופשָ
שהמרשתתָָנחשבתָָכיוםָ
להשמיעָ והןָ במובןָָהסבילָָשלָ החופשָ לשמוע ָ,עדָ כדיָָכךָ ָ
"כיכרָהעיר" ָהחדשה ָשלָהדמוקרטיהָ ,שהכ ָל ָשותפיםָלהָָ 135.יש ָאףָשיאמרוָכיָהרשתָ
משמשתָ "קטליזטורָָלחופשָ הביטוי"ָָָ136.אשרָ עלָ כןָָ,שומהָ להישמרָ מכלָ משמר ָ
מפניָ פגיעהָ בשיחָ החופשיָ ב"כיכרָ העיר"ָ החדשהָ ובזרימתָ המידעָָבמרשת תָָ ָ,
שכןָָ"חופשָ הביטויָ הואָ נשמ תָָָ אפו ָ,וזכותָ הגישהָ למידעָ היאָ לח םָָָחוק וָ"ָָ137ָ.
אולםָ "חופשָ הביטויָ שלָ עידןָ האינטרנטָ אינוָ כחופשָ הביטויָ שלָ העידןָ הקד ָםָ
אינטרנטי"ָָ 138.הזכו ָת ָלחופשָהביטוי ָנהייתה ָמוחשיתָיותרָ.אםָבעברָהיכולתָלהעבירָ
______________
ָ 128רע"פָָָָ5991/13סגלָ נ'ָ מדינתָ ישראלָָ,פס'ָָָָ1לפסקָ דינוָ שלָ השופטָ הנדלָ (פורסםָ באר"שָ,
ָ.)2.11.2017
ָ 129ברקָ,לעילָה"ש ָָ,99בעמ' ָ(ָ 711–708בפרקָ"זכות-הבתָלחופשָהביטוי")ָ .ישָהמוצאים ָאתָעיגונוָ
החוקתיָשלָחופשָהביטויָבעקרוןָכבודָהאדםָשבחוק-יסודָ:כבודָהאדםָוחירותו;ָוישָהמוצאיםָאתָ
עיגונוָהחוקתיָדווקאָבזכותָלחירותָָ,המוגנתָמכוחָס' ָָ5וָ 11-לחוק-יסודָ:כבודָהאדםָוחירותוָ .ראוָ
ענייןָהאגודהָלזכויותָהאזרחָבישראלָ,לעילָהָ"שָָ,74פס'ָָ12לפסקָדינוָשלָהשופטָמלצרָ.
ָ 130רע"אָָ4740/00אמרָנ'ָיוסףָ,פ"דָנה(ָ.)2001(ָ518ָ,510ָ)5
ָ 131בג"ץָָ153/83לויָנ'ָמפקדָהמחוזָהדרומיָשלָמשטרתָישראלָ,פ"דָלח(ָ.)1984(ָ398ָ,393ָ)2
ָ 132ע"פָָ255/68מדינתָישראלָנ'ָבןָמשהָ,פ"דָכב(ָ.)1968ָ(ָ435ָ,427ָ)2
ָ 133בג"ץָָ399/85כהנאָנ'ָהוועדָהמנהלָשלָרשותָהשידורָ,פ"דָמא(ָָ.)1987(ָ272ָ,255ָ)3
ָ 134יצחקָזמירָ"חופשָהביטויָבאינטרנטָָ–ָדבריָפתיחה"ָמשפטָוממשלָוָָ.)2003(ָ353
ָ 135ענייןָמורָ,לעילָה"שָָָ,80פס'ָָ14לפסקָדינוָשלָהמשנהָלנשיאהָריבליןָ.
ָ 136רועיָריינזילברָ"ניטרליותָרשתָבפלטפורמותָסלולריות"ָדיןָודבריםָחָָ.)2015(ָ450ָ,447
ָ 137עע"ם ָָ 3782/12מפקדָמחוזָת ָלָאבי ָב-יפוָבמשטרתָישראלָנ'ָאיגודָהאינטרנטָהישראליָ,פ"דָסו(ָ)2
ָ,159פס'ָָ13לפסקָדינוָשלָהשופטָסולברגָ(ָ.)2013
ָ 138ענייןָמורָ,לעילָה"שָָָ,80פס'ָָ14לפסקָדינוָשלָהמשנהָלנשיאהָריבליןָ.
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מסריםָבתפוצהָרחבהָוליטולָחלקָמשמעותיָבשיחָהציבוריָהייתהָשמורהָבפועלָלמתיָ
מעט ָ,ובעיקרָ לאמצעיָ התקשורתָ עצמםָ אוָ לאלהָ שהיוָ בעליָ גישהָ אליהם ָ,הגיע ָהָ
המרשתתָופתחהָאתָשעריוָלכלָָ139.בלשונ ָוָהקולעתָשלָהשופטָחשיןָ :
"אםָ עד-כהָ לאָ היהָ היחידָ יכולָ להשמיעָ אתָ קולוָ אלָ רבים ָ,אלאָ אםָ אמצעיָ
תקשורתָמקובל ָ– ָהרדיוָאוָהטלוויזיה ָ– ָהואילָבטובוָלאפשרָלוָלהשמיעָאתָ
קולו ָ,הנהָ כיוםָ נפתחהָ הבימהָ בפניָ הכול ָ,והיחידָ יכולָ שיהיהָ גםָ מאזיןָ גםָ
דוברָ.יהיוָאףָמיָשיאמרוָכיָזוהיָהדמוקרטיהָבגאונהָ:שכלָיחידָיוכלָלומרָאתָ
דברוָולהשפיעָעלָחברוָועלָמיָשאינוָחברוָָ 140"ָ .
אותה ָנגישותָשלָכל ָפרטָופרט ָבעידןָהמקווןָלבמותָביטויָבעלותָתהודהָרחבהָ,
המגיעהָלעיתיםָלכדיָרבבותָאנשיםָ,היא ָמבורכתָ ,שכןָהיאָמאפשרתָמנעדָרחבָיותרָ
שלָביטוייםָובכ ָךָמעשירהָאתָשוקָהדעותָָ141.אכןָ,המרשת ָתָהובילהָלמהפכהָעולמי ָתָָ,
ושינתהָ אתָ כלליָ השיחָ הפוליטיָ בדמוקרטיה ָ,הןָ ָביוצרהָָמרחבָ חדשָ שלָ שיחָ
והתנהגויותָָהידודיו ָתָָוהןָָבפותחהָָצוהרָָרחבָ לפניָ הפרטָ ליטולָ חלקָ בשיחָ הציבוריָ
ולומרָ אתָ אשרָ עלָ ליבוָָ–ָָ"להעניקָ לוָ קול"ָָתרתיָ משמע ָ.כךָ שכיוםָָשוםָָתיאוריהָ
דמוקרטיתָָאינהָָיכולהָ להתעלםָ מהשפעותיהָ מרחיקו ָתָָהלכתָשלָָהמרשתתָָעלָ חופשָ
הביטויָ 142.
אולםָָלצדָ כלָ הטובָ שתוארָָחובהָָלהזכירָ גםָ אתָ הרעָָ,ולהזהירָ מפניָ הסכנותָ
הטמונותָ בחופשָ הביטויָ המוגברָָשהמרשתתָָמאפשרתָָ.מעברָ למושכלותָ ראשוניםָ
שלפיהםָאיןָלהפוךָאתָחופשָהביטוי ָבמרשתת ָלחופשָהשיסויָאו ָהביזויָ ,ואיןָבזכותָ
להשמיעָולהישמעָכדיָלייצרָזכותָלפגועָולהשפילָָ 143,אותוָחופשָביטויָמוגברָוחיוביָ
במרשתת ָטומןָבחובוָאפשרויותָרבותָיותרָוקלותָיותר ָמבעבר ָלפגיעהָבפרטיותוָשלָ
אדם ָ,לגרימתָ נזקָ לשמוָ הטובָ ולהטלתָ דופיָ ביושרוָ ובאורחותיוָָָ144.כפועלָ יוצאָ
מעובדותָ אלהָָ,וכמתחייבָָמכךָ שבשיטתנוָ המשפטיתָ כלָ זכותָ הינהָ זכותָ יחסי ָתָ
כאמורָ"ָ 145,בניגודָלדעהָהרווחתָ,חופשָהביטויָבאינטרנטָאינוָמוחלט"ָָ 146,ולכןָי ָה ָאָ
עליוָ להתמודד ָ,בכלָ פעםָ מחדש ָ,מולָ זכותוָ שלָ אדםָ לשםָ טובָָומולָ זכות ָוָָשלָ אד ָםָ
לפרטיותָאףָבעידןָהמרשתתָָ .
______________
ָ 139שםָ.
ָ 140תב"מָָָָ16/01סיעתָ ש"סָָ–ָָ התאחדותָ הספרדיםָ העולמיתָ שומריָ תורהָ נ'ָ סגןָ יוש ָב-ראשָ ועדתָ
הבחירותָהמרכז ָיתָ,פ"דָנה(ָָ.)2001ָ(ָ167ָ,159ָ)3
ָ 141ענייןָסגלָ,לעילָה"שָָ,128פס'ָָ5לפסקָדינוָשלָהמשנהָלנשיאהָ(בדימ')ָג'ובראןָ.
ָ 142ברזילי-נהוןָוברזיליָ,לעילָה"שָָ,77בעמ'ָָ.487
ָ 143ענייןָבןָגבירָ,לעילָה"שָָ,71פס'ָָ14לפסקָדינוָשלָהשופטָריבליןָ.
ָ 144ענייןָסגלָ,לעילָה"שָָ,128פס'ָָ5לפסקָדינוָשלָהמשנהָלנשיאהָ(בדימ')ָג'ובראןָ.
ָ 145שםָ,פס'ָָ1לפסקָדינוָשלָהשופטָהנדלָ.
ָ 146ענייןָחברהָפלוניתָבע"מָ,לעילָה"שָָ,86פס'ָָ16לפסקָדינוָשלָהשופטָפוגלמןָ.
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 .2הזכות לשם טוב והזכות לפרטיות
כאמורָ ,הןָזכותוָשלָאד ָם ָלשםָטובָוהןָזכותוָשלָאדם ָלפרטיות ָמבקשותָ ,בהקשרָשלָ
ביושָָברשתותָָ,להגןָ עלָָכלָ אדםָ שנפגעָ ממעשהָָביושָָשלָ מיָ שמבקשָ אוָ מבקשיםָ
לחסותָ תחתָ הזכותָ לחופשָ ביטוי ָ.אולםָ לצורךָ הדיוןָ כאןָ אבקשָ לדוןָ בשתיָ הזכויותָ
באופןָ נפרד ָ,שכןָ יכולָ שפגיעהָ נטענתָָתהיהָ באחתָ משתיָ ָהזכויותָ בלבדָָָ.נוסףָָע ָל ָ
כך ָ,בכלָ הנוגעָָבמפרסםָ האנונימיָ דווקא ָ,ניכרָ כיָ הזכותָ לפרטיותָ עומדתָָלרו ָב ָ
גםָלוָָ .
(א) זכותו של אדם לשם טוב

זכותוָשלָאדםָלשםָ טובָכשמהָ כןָהיאָָ–ָָהזכותָ לשמורָעלָשמוָהטובָשלָָאדםָ,עלָ
כבוד ָו ָועלָהמוניטין ָשצברָ .הזכותָלשםָטובָעומדתָלתאגידָכשםָשהיאָעומדתָלאדםָ
בשרָודםָ 147.עםָזאתָ,לאָהכלָמסכימיםָלקביעהָזוָ.כךָ,למשלָ ,פרופ'ָאהרןָברקָבדעהָ
שאיןָלהרחיבָאתָהיקפהָשלָהזכותָכךָשתשתרעָגםָעלָשמוָהטובָשלָתאגידָָ 148.
הזכו ָתָלשםָטובָנועדהָלהבטיחָ–ָהןָבמובןָהשליליָ(מניעתָפגיעהָשלָהמדינ ָה)ָוהןָ
במובןָהחיוב ָי ָ(הגנ ָה ָשל ָהמדינה ָמפני ָפגיעותָשלָצדדיםָשלישיים) ָ– ָאתָהערכתוָשלָ
אדםָ בגדריהָ שלָ החברה ָ.היאָ משתרעתָ הןָ עלָ הערכתוָָהעצמיתָ שלָ האדםָ והןָ עלָ
הערכתוָע ָלָידיָאחריםָָ 149.
הזכות ָאינהָקבועהָכזכותָחוקתיתָעצמאיתָבחוק-יסודָ:כבודָהאדםָוחירותוָ.אול ָםָ
"הזכותָ לשםָ הטובָ שלָ האדםָ היאָ ערךָ יסודָ ָבכלָ משטרָ דמוקרטיָָ.היאָ תנאיָ חיוניָ
לחברהָ שוחרתָ חירות ָ.היאָ מבוססתָ ביןָ השארָ עלָ הצורךָ בהערכהָ פנימית ָ,בגאווהָ
אישיתָובהכרהָאישיתָביןָבני-אדם"ָָ 150.אכן"ָ,כבודָהאדםָושמוָהטובָחשוביםָלעתיםָ
לאדםָכחייםָעצמםָ,הםָיקריםָלוָלרובָיותרָמכלָנכסָאחר"ָָ 151,שהריָ"שמוָהטובָשלָ
אדםָהואָ'הונו'ָ,בחינתָ'טובָשםָמשמןָטוב'"ָָ 152.
לנוכח ָחשיבותהָשלָהזכותָלשםָטובָ ,הכירו ָהספרותָהמשפטיתָולאחריהָהפסיקהָ
בשמוָ הטובָ שלָ אדםָ כחלקָ מכבודָ האדםָ שבחו ָקָָהיסודָָָ153.זאתָָ,לצדָ ההכרהָ בשםָ

______________
ָ 147ראוָרע"פָָָ 8487/11חברתָנמליָישראל ָ– ָפיתוחָונכסיםָבע"מָנ'ָמדינת ָישראל ָ– ָהמשרדָ להגנתָ
הסביבהָ,פ"דָסה(ָ ,845ָ )3פס'ָכבָלפסקָדינוָשלָהשופטָרובינשטיין ָ(ָ;ָ)2012ע"עָ(ארצי) ָ13359-
ָ12-13מעניתָ–ָאלמו ָניתָ,פס'ָָ49– 48לפסקָהדיןָ(פורסםָבנבוָ.)31.7.2014ָ,
ָ 148ברקָ,לעילָה"שָָ,99בעמ'ָ(ָ624בפרקָ"זכות-הבתָלשםָטוב")ָָ.
ָ 149שםָ,בעמ'ָָ622–621וָ.626-
ָ 150בג"ץָָ6126/94סנשָנָרשותָהשידורָ,פ"דָנג(ָָ.)1999ָ(ָ866ָ,817ָ)3
ָ 151ע"אָָ214/89אבנריָנ'ָשפיראָ,פ"דָמג(ָָ.)1989ָ(ָ856ָ,840ָ)3
ָ 152ע"פָָ232/55היו ָעץָהמשפטיָלממשלהָנ'ָגרינוולדָ,פ"דָיבָָ.)1958(ָ2064ָ,2017
ָ 153ברק ָ,לעילָ ה"שָָ ָ,99בעמ'ָָָָָ.620–616כןָ ראוָ ענייןָָסנש ָ,לעילָ ה"שָָ ָ,150פס'ָָָָ12לפסקָ דינוָ שלָ
הנשיאָברקָ.
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הטובָ כזכותָ חקיקתיתָ הנלמדתָ מחוקָ איסורָ לשוןָ הרעָָָ154,ולצדָ ההכרהָ בהָ כזכו ָתָ
הלכתיתָָ 155.
כאמורָָ,הזכותָלשםָטובָאינהָמ ָוכרתָבישראלָכזכותָחוקתיתָעצמאיתָ.תופעהָדומהָ
קיימתָבמשפטָהמשווהָ 156.אליבאָדפרופ'ָברקָ ,הזכותָלשםָטוב ָ ָ"היא ָזכות-בתָלכבודָ
האדם"ָָָ157.למעשהָָ,רובָ המדינותָָשאינןָָמכירותָ בזכותָ חוקתיתָ עצמאיתָ לשםָ טובָ
מכירותָבזכות ָזו ָכזכותָבתָ 158.אליבאָדשופטָחשיןָ ,המקורָהחוקתי ָלזכותוָשלָאדםָ
לשםָטובָמצויָבחוק-יסודָ:כבודָהאדםָוחירותוָ .בלשונו"ָ ,הכ ָולָיסכימוָכיָכבודָהאדםָ
פורשָעצמוָעלָשמוָהטובָשלָהאדם"ָָ 159.זוָגםָעמדתו ָשלָהשופטָעמית"ָ:שמוָהטובָ
שלָאדםָטבועָבאופןָאינהרנטיָבמושגָ'כבודָהאדם'ָ,זוָהמשמעותָהטבעיתָוהראשוניתָ
שלָכבודָהאדםָ.הכבוד ָוהשםָהטובָהםָכתאומיםָבניָצביהָ,הכבודָשלָאדםָהואָשמוָ
הטובָוהשםָהטובָהואָהכבודָ,כמעטָמיליםָנרדפותָבדיבורָאח ָדָ160".כךָאוָאחרתָ,למןָ
תחילתָ שנותָ האלפייםָָהכירוָָכלָ שופטיָ ביתָ המשפטָ העליוןָ בזכותָ לשםָ טובָ כחלקָ
מכבודָ האדםָָָ161.יותרָ מכךָָ,שופטיָָביתָ המשפטָָהעליוןָָהעניקוָָלזכותָָמשקלָ חוקתיָ
ניכרָוחשיבותָחוקתיתָרבהָָ 162.
ישָָלהדגישָָכיָָ"הזכותָ לשםָ טובָ ולכבודָ אינהָ מתאיינתָ במרחבָ הווירטואליָ ואיןָ
להסכיןָעםָהילכדותהָברשת"ָָ 163.אשרָעלָכןָ ,חשיבותהָשלָהזכותָלשםָטובָבענייננוָ
תמצאָ אתָ ביטויהָ מקוםָ שהיאָ מתנגשתָָבזכותָ הבתָ לחופשָָ ָהביטוי ָ.שתיָ הזכויותָ הןָ
זכויות ָהנגזרותָמכבודָה ָאדםָשבחוק ָהיסודָ(לדידוָשלָפרופ'ָברקָ,שתיהןָ"זכויות-בתָ
חוקתיות")ָָ,ושתיהןָ זכוָָבהכרהָ רבהָ בשיטתנוָ החוקתית ָ.המשקלָ היחסיָ שלָ כלָ אחתָ
משתיָ הזכויותָהללוָיתבטאָבגדריהָשלָפסקתָההגבלהָבכללָובגדריהָשלָהמידתיותָ
במובןָהצרָבפרטָ.זהוָאיזוןָביןָשתיָזכויותָחוקתיותָחשובותָביותרָ 164.
סוגייתָהאיזוןָהחוקת ָיָהאופקיָביןָהזכותָלשםָטובָלביןָהזכותָ ָלחופשָהביטויָ ָהינהָ
מןָהסוגיות ָהמוכרותָביותרָבפסיקה ָבישראלָ,בעיקרָבדיניָלשוןָהרעָ ,אך ָזו ָגם ָאחתָ
______________
ָ 154מקורותָחקיקתייםָמשניים ָלשםָהטובָ,הנלמדָמחוק ָאיסורָלשוןָהרעָָ ,הם ָחוקָהגנתָהפרטיותָוחוקָ
עוולותָמסחריותָ,התשנ"טָ.1999-
ָ 155ברקָ,לעילָה"שָָ,99בעמ'ָָ.615
ָ 156שםָ,בעמ'ָָ.624
ָ 157שםָ,בעמ'ָָ621וָ.623-
ָ 158שםָ,בעמ'ָָ.625–624
ָ 159ענייןָסנשָ,לעילָה"שָָ,150פס'ָָ29לפסקָדינוָשלָהשופטָחשיןָ.
ָ 160ע"אָָָָ751/10פלוניָ נ'ָָדיי ָן-אורבךָָ,פ"דָ סה(ָָָ,369ָָ)3פס'ָָָָ3לפסקָָדינוָ שלָ השופטָ עמיתָָ(ָ)2012
(להלןָ:ע"אָדיי ָן-אורבך).
ָ 161ברקָ,לעילָה"ש ָָ,99בעמ' ָָ 618וָ.620-פרופ'ָברקָקובעָכיָמאזָנפסקָבג"ץ ָָ 6427/02התנוע ָה ָלמעןָ
איכותָהשלטוןָבישראלָנ'ָכנס ָתָישראלָ,פ"דָסא(ָ"ָ,)2006ָ(ָ619ָ)1הוכרָכדברָמובןָמאליוָכיָהזכותָ
לשםָטובָהיאָזכותָחוקתיתָ,כחלקָמכבודָהאדם"ָ.
ָ 162ברקָ,לעילָה"שָָ,99בעמ'ָָ618וָ.620-
ָ 163ענייןָמורָ,לעילָה"שָָ,80פס'ָָ18לפסקָדינוָשלָהמשנהָלנשיאהָריבליןָ.
ָ 164ברקָ,לעילָה"שָָ,99בעמ'ָָ.621כןָראוָע"אָדיי ָן-אורבךָ,לעילָה"שָָ.160
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הסוגיותָָהקשותָָמביניהןָָָ165.בכלָ הנוגעָָבענייננו ָ,נטייתָ ליביָ העקרוניתָ הי ָאָָלעברָ
הזכותָלשםָטו ָב ָשלָהמבוישָ.אולם ָקביעתָהמדרגָביןָשתיָהזכויותָ ,אגבָאיזוןָהמכירָ
ביחסיותָשלהןָ,הינ ָהָָנגזרתָשלָנסיבותָ המקרהָהקונקרטי ָ.כאמרתָהקלישאהָהידועהָ,
"כלָמקרה ָיוכרע ָלפיָנסיבותיו"ָָ .כךָ ,עוצמתָההגנהָעל ָכלָאחתָמשתיָהזכויותָתושפעָ,
ביןָהיתרָ,מסוגָהעניי ָןָוחשיבותוָ,מזהותָהצדדיםָ(אנשיםָבשרָודםָא ָוָתאגידים;ָאנשיםָ
פרטייםָאוָאישיָציבור)ָ,מעוצמתָהדבריםָועודָָ .
(ב) זכותו של אדם לפרטיות

הזכותָלפרטיותָמעוגנתָבסעיף ָָ 7לחוק-יסודָ:כבודָהאדםָוחירותוָ,שכותרתוָ"פרטיותָ
וצנעתָהפרט"ָ ,וכןָבחוקָמיוחדָ,הואָחוקָהגנתָהפרטיותָ,אשרָקדםָלחוקָהיסודָ,ואשרָ
שלָ אדםָ (במובחןָ מתאגיד ָ,שעליוָ החוקָ אינוָ חל)ָָָ166.שניָ
אוסרָָפגיעהָ בפרטיו ָתוָ ָ
החוקי םָ הללוָ מדגימיםָ מהיָ פרטיותָ בציינםָ מצביםָ שלָ פגיעהָ בפרטיות ָ,אולםָ אינםָ
מגדיריםָאותהָ 167.
המקורָהאקדמי ָהמרכזי ָשלָהזכות ָלפרטיות ָהואָמאמרםָהמפורסםָשל ָ & Warren
ָָ168,Brandeisאשרָ הגדירוָ אתָ הזכותָ כ"זכותוָָשלָ ָאדםָ להיוותרָָלנפשו"ָָאוָָכ"זכותָ
להיעזבָבמנוחה"ָ(ָ.)The right to be let aloneלדידוָשלָפרופ'ָמיכאלָבירנהקָ,זוָהגדרהָ
חשובהָאךָכוללנית ָ;ָ 169המשנהָלנשיא ָברקָמסבירָכי ָהזכותָלפרטיותָהיאָש"מותחתָ
אתָהקוָביןָהפרטָלביןָהכללָ,ביןָ'האני'ָלביןָהחברהָ.היאָמשרטטתָמיתחםָאש ָר ָבוָ
מניחיםָ אתָ הפ ָרטָ לנפשו ָ,לפיתוחָ 'האני'ָ שלו ָ,בלאָ מעורבותָ שלָ הזול ָת";ָָ170ואילוָ
פרופ'ָמדינהָמסבירָכיָהגנהָעלָהזכותָלפרטיותָמשמעותהָשמעשיםָמסוימיםָשלָאדםָ
______________
ָ 165ראוָ,למשלָ,ענייןָאבנריָ,לעילָה"שָָ,151בעמ'ָָ;863ענייןָאמרָ,לעילָה"שָָ,130בעמ'ָָ;518ענייןָב ָןָ
גבירָ,לעילָה"שָָ,71פס'ָָ10וָ16–15-לפסקָדינוָשלָהשופטָריבליןָָ,וכןָמקריםָרביםָנוספים;ָוהשווָ
ענייןָסנשָ,לעילָה"שָָ,150בעמ'ָָ.835–834
ָ 166ראוָ ס'ָָָָ3–1לחוקָ הגנתָ הפרטיותָָ.זוָ אףָ עמדתָ הפסיקהָָ,כפיָָשהיאָָמובאתָ בק"פָ (שלוםָָי-ם)ָ
ָ102/05ב ָנקָהמזרחיָהמאוחדָבע"מָנ'ָשאוליָ,פס'ָָ40–30לפסקָהָדיןָ(פורסםָבנבוָ.)21.7.2005ָ,
ָ 167בירנהק ָמרחבָפרטיָ,לעילָה"ש ָָ ,90בָעמ' ָָ .35ניתןָלהניחָכיָהעדרהָשלָהגדרהָלזכותָהינהָתוצאהָ
של ָ"עמימותהָשלָהזכותָלפרטיות"ָ ָ,ש"היאָמןָהמפורסמותָ"ָ ָ.ראו ָע"א ָָ 8954/11פלוניָנ'ָפלוניתָ,
פ"דָסו(ָָ,691ָ)3פס'ָָ72לפסקָדינוָשלָהשופטָסולברגָ(ָָ.)2014
Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, The Right to Privacy, 4 HARV. L. REV. 193 ָ 168
)ָ .ָ(1890
ָ 169בירנהקָמרחבָפרטיָ,לעילָה"שָָ,90בעמ'ָָ .35ד"רָלימורָעציוניָסבורהָכיָהניסיוןָלהגדירָאתָהזכותָ
לפרטיותָהואָבלתיָאפשריָכמעטָ.עציוניָמבהירהָעודָכיָהמחוקקָהישראליָנמנעָבמתכווןָמלהגדירָ
אתָ הזָכותָ לפרטיותָ בחוקָ הגנתָ הפרטיותָָ,והעדיףָ למנותָ בסָ'ָָָָ2לחוקָ אתָ המקריםָ שבהםָ הזכותָ
נפגעתָ.זאתָ,במטרהָלאפשרָלהכניסָבמסגרת ָהסעיף ָקשתָרחבהָשלָהתנהגויותָפוגעניותָ,לרבותָ
פרסומים ָבמרחבָהמקווןָָ.ראו ָלימורָעציוני ָנוערָבמשפטָהפלילי ָ(ָ )2019(ָ 187–186להלןָ :עציוניָ
נוערָבמשפטָ ָהפלילי)ָָ .
ָ 170בג"ץ ָָ 2481/93דייןָנ'ָמפקדָמחוזָירושליםָ,פ"דָמח(ָ,456ָ )2פס' ָָ 16לפסקָדינוָשל ָהמשנהָלנשיאָ
ברקָ(ָ.)1994
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תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות

אוָ מידעָ כלשהוָ עליוָ אינםָ יכוליםָ להיותָ חלקָ מןָ השיחָ הציבוריָָ171.מדוברָָאםָ כןָ
שלָאדםָפרטי ָ– ָאינטרסָשזכהָ ,כאמורָָ,
בהגבלה ָשלָחופשָהביטויָשתכליתהָאינטרס ָ ָ
במעמדָחוקתיָָ 172.
ניכרָ כיָ קשהָ להגדירָָאתָָהזכותָ לפרטיותָָולעמודָ עלָ גבולותיהָָ,אךָ ניתןָ גםָ ניתןָ
להגדירָפגיעהָבפרטיותָמהיָ ,והדברָאכןָנעשהָבסעיף ָָ 2לחוקָהגנתָהפרטיותָ ,המגדירָ
פגיעהָבפרטיות ָבאמצעותָ אחד-עשר ָמקרים ָחלופייםָָהמהוויםָפגיעהָ כאמורָ וחלופהָ
נוספתָהמופיעהָבסעיףָ2אָלחוקָזהָ .
אחדָ ההיבטיםָ המסורתייםָ שלָ הזכותָ לפרטיותָ הואָ פרטיותוָ שלָ אדםָ בתקשורתָ
ובתכתובותָ .כךָהיהָבעברָוכךָגם ָכיוםָבכלָהנוגע ָבמכתביםָוחבילותָשנשלחוָבדוארָָ,
ואשר ָאסורָלרשויותָהמדינהָאוָלמיָשאינםָהנמעניםָלפותחםָולקוראם; ָוכךָהיהָוכ ָךָ
גם ָכיוםָבכלָהנוגע ָבהאזנה ָשלָצדָשלישי ָלמכשירָהטלפוןָ 173.עםָהשנים ָוהתקדמותָ
הטכנולוגיה ָהשתכללוָאמצעיָהתקשורתָ ,ונוספוָכליָתקשורתָכגון ָפקסָ,טלפוןָסלולריָָ,
המרשתתָָוהרשתותָ החברתיותָָ.גםָָלאחרָ התפתחויותָ אלהָ הגנתָ פרטיות ָוָָשלָָאדםָ
באמצעיָהתקשורתָהחדשיםָהללוָממשיכהָלהיותָמוכרתָכזכותָיסודָבכלָשיטתָמשפטָ
דמוקרטיתָ,והעדרהָהואָמסימניָההיכרָהמובהקיםָשלָמשטרָטוטליטריָָ 174.
עםָ זאתָָ,קשהָָכיוםָָלדברָ בזכותָ לפרטיותָ מבליָ לתתָ משקלָ למורכבותָ הכרוכהָ
בהגנהָ עליהָ בעידןָ הרשתותָ ָ,לנוכחָ האתגריםָ ָשהמציאותָ הטכנולוגיתָ המודרני ָתָ
מציבהָָ175.אכן ָ,ניכרָ כיָָ"מבצרָ הפרטיות"ָָשלָ הפרטָ הולךָ ונסדקָ עםָ התקדמותָ
הטכנולוגיה ָוהתעצמותָהשימושיםָבפלאיהָ 176,עדָ ָכדי ָכךָשישָהסבוריםָכיָהפרטיותָ
היאָ נחלתָ העברָָ177אוָ לכלָ הפחותָ נתונהָ במשברָ מתמשךָָלנוכחָ טכנולוגיותָָהמידעָ
______________
ָ 171מדינהָָ,לעילָה"שָָ,83בעמ'ָָ.541
ָ 172שםָ.
ָ 173ראוָס'ָָ2וָ13-לחוקָהאזנתָסתרָ,התשל"טָ.1979-
ָ 174עומרָ טנאָ "הסתכלָ בקנקןָ וראהָ מהָ ישָָבו ָ:נתוניָ תקשורתָ ומידעָ אישיָ במאהָ העשריםָ ואחת"ָ
משפט ָ,חברהָ ותרבותָָ –ָָרשתָ משפט ָית ָ:מש ָפטָ וטכנולוגייתָ מ ָידעָָ(ָָ289ָָ,287ניבהָ אלקין-קורןָ
ומיכאלָבירנהקָעורכיםָ.)2011ָ,
ָ 175ענייןָהאגודהָלזכויותָהאזרחָבישראלָ,לעילָה"שָָ,74פס'ָָָ5לפסקָדינהָשלָהנשיאהָ(בדימ')ָבינישָ.
ָ 176ניתןָ לטעוןָ כיָ השימושָ העצמיָ בפלאיָ הטכנולוגיהָָמייצרָ מצביםָ לאָָמעטיםָָשבהםָ הפרט ָ,לרובָ
מרצונוָהחופשי"ָ ,פורץָ" ָאתָאותו ָ"ָמבצרָפרטיות" ָעל ָידיָעצםָהצטרפותוָ לרשתָ חברתיתָ כזוָאוָ
אחרתָועל ָידיָחשיפתָפרטיוָ,העלאתָתמונותיוָוכיוצאָבאלה ָמעשיםָאוטונומייםָ .אולם ָבעיניי ָאיןָ
בכךָשוםָאינדיקציהָלוויתורָמלאָעלָזכותוָלפרטיותָבכלָיתרָהענייניםָ .מדוברָבסךָהכלָ ָבוויתורָ
מסויםָ,ולכןָהזכותָהחוקתיתָעוָמדתָבעינהָבכלָהנוגעָביתרָהענייניםָ.כךָלגביָבגיריםָ,וכךָאףָביתרָ
שאתָלגביָקטיניםָובניָנוערָ.
ָ 177עניין ָחשביםָ,לעילָה"שָ ָָ,66פס'ָכדָלפסקָדינוָשל ָהמשנה ָלנשיאה ָרובינשטייןָ .כןָראו ָאת ָדבריהָ
שלָ הנשיאהָ (בדימ')ָ בינישָ בענייןָָהאגודהָ לזכויותָ האזרחָ בישראל ָ,לעילָ ה"שָָ ָ,74פס'ָָָָ5לפסקָ
דינה"ָ:איןָזהָנדירָלשמועָהיוםָטענות ָשלפיהןָניתןָלראותָבהתנהלותםָשלָפרטיםָבעידןָהמידעָ
משוםָויתורָמשתמעָמטעמםָעלָזכותםָלפרטיותָָ".ראוָגםָמיכאלָבירנהקָ"הנדסתָפרטיותָציבוריתָ:
המקרהָשלָהעברתָמידעָממרשםָהאוכלוסיןָלמפלגות"ָדיןָודבריםָיבָָ.)2019(ָ22ָ,15
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החדשותָוהמודליםָהעסקייםָהנלוויםָאליהןָָ 178.אולם ָמחקריםָאמפירייםָמלמדיםָשזוָ
דווקאָאינהָעמדתָהציבורָָ 179.יתרָעלָכןָ ,זו ָאף ָאינהָעמדתָהמחוקקָואף ָאינהָעמדתָ
הפסיקהָ.משאמרנוָזאתָ,ישָלהעניקָלזכותָהחוקתיתָהחשובהָהזוָאתָמלואָהמשקלָכלָ
אימתָ שישָ המבקשיםָ לפגועָ בהָ באמצעותָָפרסומיםָ במרשתתָָוברשתותָ החברתיו ָתָ
בחסותָחופשָהביטויָ.ההגנהָלזכותָתוענקָבאמצעותָאותוָאיזוןָחוקתי ָאופקי ָ ָמוכרָביןָ
שתי ָהזכויות ָהחוקתיות ָהמשמעותיות ָכלָכךָ.יותרָמכךָ,לעיתיםָאףָיתבקשָאיזוןָביןָ
זכותוָלפרטיותָשלָהנפגעָמפרסוםָשליליָברש ָתותָ ָאלָמולָזכותוָלפרטיותָשלָהמפרסםָ
האנונימיָשלָאותוָפרסוםָשליליָ .
כאמורָ,סוגיית ָהאיזון ָהראויָביןָזכויותָאדם ָחוקתיות ָשונות ָהמצויותָבמפלס ָזההָ
אינהָ פשוטהָ כללָ ועיקרָָ,למרותָ היותהָ סוגיהָ מוכרתָָבפסיקהָ בישראלָָ180.כךָָהדב ָרָ,
כאמורָָ,בכלָ הנוגעָָבזכותָ לחופשָ הביטויָ שלָ המביישָָא ָלָָמולָ הזכותָ לשםָ טובָ שלָ
המבוישָ ,וכךָאףָבכלָהנוגעָבזכותָלחופשָהביטויָשלָהמביישָאל ָמול ָהזכותָלפרטיותָ
שלָ המבוישָָָ.קביעתָ ה ָמדרגָ ביןָ שתיָ הזכויותָ ומידתָ ההגנהָ עלָ הזכותָ לפרטיותָ ביחסָ
ש ָהספציפי ָ(אדםָפרטיָאוָאישָציבור;ָ
לזכותָהמתנגשתָתיגזרָ,ביןָהיתרָ ,ממושאָהביו ָ
תאגידָ פרטיָ אוָ ציבורי) ָ,ממטרתָ הביושָָהספציפיָָ,ממאפייניוָָ,מעוצמתו ָ,מחשיבותוָ,
מזהותָהמביישָוכיוצאָבאלהָָ .

פרק ו :הביוש המקוון – פונקציה חיובית או שלילית?
בטרם ָאדרש ָלשאלת ָהפונקציהָשהביושָָבמרשתתָָוברשתותָהחברתיותָָמבקשָלמלאָ,
שָמקוו ָןָ–ָחיוביָאוָשליליָ,פרטיָאוָרשמיָ,ישירָ
ישָלהקדיםָולצייןָכיָכלָמעשהָשלָביו ָ
אוָעקיףָ–ָתלויָלרובָבדרךָשננקטהָ,בנפחָ,במינוןָובעוצמהָשלָמעשהָהביושָ.ניכרָכיָ
גםָבהקשרָזה ָישָלנקוטָאמת ָמידהָשלָמידתיותָ .עודָישָלהקדיםָולהדגישָכי ָכאשרָ
הביוש ָבמרשתת ָוברשתותָהחברתיות ָממלאָפונקציהָחיוביתָ,הדיוןָבדרכי ָההתמודדותָ
עםָהתופעה ָמתייתר ָ ָעל ָפי ָרובָ.ענייננוָ,כמובןָ,בהתמודדותָעםָתופעתָהביוש ָהמקווןָ
בהקשרָהשליליָ.בכלָמקרהָישָלהדגיש ָכיָקייםָגבול ָדק ָבין ָביוש ָמקוון ָככליָחיוביָ
וכשופרָלאנשיםָשזקוקיםָלוָלביןָביושָמקווןָככליָשליליָ,בריוניָומסוכןָ,אשרָבמקריםָ
קיצונייםָ אףָ עלולָ ליהפךָָללינץ'ָ מקוו ָןָָ–ָָלינצ'טרנטָ (ָָ.ָ)internet lynchהמבחןָ המוצעָ
שָָשליליָ ומס ָוכןָ,
שָָחיובי ָ,המשמשָ כליָ לביקורתָ לגיטימית ָ,לביןָָביו ָ
להבחנהָ ביןָָביו ָ
הנעדרָ כלָ לגיטימיותָָ,הואָָמבחןָ תלת-שלבי ָ.בשלבָ הראשוןָ ישָ לשאולָ אםָ מעשהָ
הביוש ָמהווהָעבָרה ָפליליתָאוָעוולהָאזרחיתָעל ָפיָהחקיקהָהקיימת ָ(תוךָהענקתָכללָ
______________
ָ 178זוָעמדתוָשלָפרופ'ָבירנהקָ,שםָ.
ָ 179שםָ,בעמ'ָָ.23– 22
ָ 180לענייןָההתנגשותָבין ָחופשָהביטויָלזכותָלפרטיות ָראוָָ ,למשלָ,עניין ָפלו ָניָנ'ָפלוניתָ,לעילָה"שָ
ָ,167בעמ'ָָ766ָ,759–756וָ.781-
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ההגנותָ שבחוקָ למפרסם) ָ.אםָ התשובהָ חיוביתָָ,אזיָָמדוברָ ָבביושָָשליליָ ואסורָָ.אםָ
התשובהָ שלילית ָ,ישָ לשאולָ מהָ הייתהָ הכוונהָ הסובייקטיביתָָשלָ המפרסם ָ:האםָ
הייתהָָזוָ כוונהָָלגיטימיתָָאוָָלא?ָָזהוָ השלבָ השניָָ,ובמסגרתוָ ניתןָ להיעזרָ בא ָמו ָתָ
המידהָ שלָָתוםָ הלבָָותקנתָ הציבור ָ.בהמשךָ ישירָ לכךָָ,אפילוָ כוונתָ המפרסםָ הייתהָ
לגיטימיתָָ,מתחייבָָעדייןָָשלבָ שלישיָָ,שבמסגרתוָ ישָ לבחוןָ אתָ האפקטָ שלָ מעשהָ
שָָוחומרתה ָ.בשלבָ זהָ מתחייבָ
הביושָָבפועלָָ,כלומר ָ,אתָָהי ָקףָ הפגיעהָָבמושאָ הביו ָ
שימושָ באמו ָתָָמידהָ אובייקטיביותָ עדָ כמהָ שניתןָָ,ולכןָָאמותָָהמידהָָשלָ סבירותָ
ומידתיות ָיכו ָלות ָלהיותָלעזר ָרבָ .אשרָעלָכןָ,יכולָשמעשה ָביוש ָחוקיָ,המבקשָלמלאָ
שלָ,אםָהואָאינוָמידתיָָ .
פונקציהָחיוביתָ,יגלושָלכדיָביושָבהקשרָהשליליָ–ָלמ ָ
 .1הפונקציה החיובית של הביוש המקוון
הביוש ָהמקוון ָיכולָלמלא ָכאמור ָפונקציהָחיוביתָ .בהקשרָזה ָהרעיוןָהכלליָהואָשלָ
שימושָפומביָבמרשתת ָוברשתותָהחברתיות ָככליָלביקורתָלגיטימיתָ ,על ָמנתָלשמורָ
עלָ נורמותָ חברתיותָ באמצעותָָביושָָשלָָאדם ָ,תאגידָ אוָ אר ָגוןָ שחרגוָ מהןָָ.דהיינוָ,
מדוברָ בביושָָכאמצעיָָטקטיָָלגיטימיָָבמסגרתָָחופשָ הביטויָ שלָ פרטיםָ וקבוצותָ
הנמניםָָבדרךָ כל ָלָָעםָָהאוכלוסיותָ המוחלשותָ בחברהָ מבחינותָ שונותָָ–ָָכלכליתָ,
לאומיתָ,מגדריתָ,משפטי ָתָועודָָ .
כךָָ ָָ,לדוגמהָָ,הביושָָהמקווןָָיכולָָלשמשָָכל ָיָָפרט ָיָָוחיוביָָלחשיפהָ ציבוריתָ
ולהוקעהָָשלָָעוולותָ והתנהגויותָָשלָ אדםָָמסויםָָאוָָשלָָתאגידָָספציפיָָהנחשבותָ
פסולותָ .כזהָהואָ,למשלָ,סרטוןָ"וירלי" ָשהופץָברשתותָהחברתיותָ ,ובעקבותָזאתָאףָ
בתקשורתָ הממוסדתָָ,בפברוארָָָָ,2015ואשרָָזכהָָ ָבכינויָ "טיסתָ השוקולד"ָָָ181.מדוברָ
בסרטוןָ שבוָָנראיםָָנוסעיםָ ישראליםָ מתפרעיםָ במטוסָָבמהלךָ טיסהָָובהתנהגותםָ זוָ
חורגיםָמהנורמהָ,ולכןָ,לעניותָדעתיָ,ניתןָלראותָמקרהָזהָכביושָמקווןָחיוביָָ .
דוגמהָאחרת ָשלָביוש ָמקווןָככליָפרטי ָוחיובי ָנוגעת ָבזכויותיהם ָשלָנפגעי ָעברותָ
פליליותָ ובניָ משפחותיהם ָ.כוונתיָָ,למשלָָ,לפוסטָ המפורסםָ ברשתָ פייסבוקָ שלָ יעלָ
גרינשפןָָעלָָאודותָ דריסתָ אחותהָ הקטנהָ שחרָ (בתָ השתים-עשרהָָאז)ָ פעמיים ָָ:
בראשונהָ(ביוםָָ)28.12.2009ע ָלָידיָנהגָבגילופיןָשפגעָבהָכאשרָעמדהָעלָאי-תנועה;ָ
ובשנייה ָ(ביוםָָ )ָ 6.3.2011ע ָל ָידיָמערכותָהאכיפהָוהמשפטָ ,שאישרוָלנהגָהסדרָטיעוןָ
מקלָושערורייתיָָ 182.
דוגמהָָנוספתָָלביושָָמקווןָָפרטיָ מצידוָ שלָ קורבן ָ,הפעםָ בהקשרָ מגדרי ָ,נוגעתָ
בפרסוםָשמםָשלָמי ָשהטרידוָמיניתָ .כךָ ,למשלָ ,הפוסט ָהמפורסםָבפייסבוק ָשל ָרחליָ
רוטנרָָ,מיוםָָָָ,24.11.2015בנוגעָ להתנהגותוָָהבעייתיתָָשלָָחברָ הכנסתָָדאזָָינוןָ מג ָלָ
כלפיהָָ,כאשרָָעבדהָ תחתיוָ בעברָָבמערכתָָאתרָ וואלהָָ.למרבהָ הצער ָ,בתגובהָָע ָלָ
______________
ָ 181ראוָ נטעָ חוטרָ "שנתָ השיימינג ָ:מוצדקָ אוָ לא?"ָָwww.mako.co.il/special-ָָ16.12.2015ָָmako
.2015-summary/Article-f9da798eeba8151006.htm

ָ 182ראוָבג"ץָָ681/12גרינשפןָנ'ָהיועץָהמשפטיָלממשלהָ,פ"דָסה(ָ.)2012(ָ821ָ)3
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הפוסטָָנהפכהָָרוטנרָָעצמהָ למושאָ לביוש ָ,בעוצמהָ חזקהָ פיָ כמה ָ,שבמסגרתוָ שללָ
תמונותָָוסטטוסיםָ שלהָ נפוצוָ בכלָ רחביָ הרשת ָ,הוצאוָ מהקשרםָ והופנוָ נגדה ָ.אולםָ
בסופוָשלָדבר ָהחליט ָמגלָלפרושָמהחייםָהפוליטייםָבעקבות ָאותו ָפרסוםָ 183.פוסטָ
מפורסםָנוסףָהואָהפוסטָהאמיץָשפרסמהָהחיילתָמא ָיָפטא ָלָבפייסבוקָבאפרילָָ.2015
באותוָ פוסטָ חשפהָ החיילתָָ,ששירתהָ בחטיבתָ גבעתיָָ,אתָ מסכתָ ההטרדותָ המיניותָ
שספגהָ ממפקדָ הגדודָ שבוָ ש ָירתה ָ,סא"לָָ(דאז)ָָלירןָ חג'בי ָ.למרבהָ הצערָָ,בתגוב ָה ָ
עלָָהפוסטָָנהפכהָָאףָָפטאלָָעצמהָ למושאָ לביוש ָ,כאשרָ שללָ תמונותָָשלהָ בבג ָד ָ
ים ָנלקחוָמדפיָהפרופיל ָשלהָבפייסבוקָוהופנוָנגדהָ .אולם ָגםָבמקרהָזה ָהודה ָבסופוָ
שלָ ָדברָ ָמושאָ הביושָ ָ–ָ ָחג'ביָ ָ–ָ ָבמעשיםָ ָ,ובעקבותָ זאתָ ָהורשע ָ,נענשָ ועז ָב ָ
אתָהצבאָ 184ָ.
יוערָ כיָבהקשרָ המגדריָ הטענ ָהָָבזכותָהביושָָברשתו ָתָָהיאָָכיָבשלָ יחסיָהכוחותָ
הלא-שוויונייםָביןָגבריםָלנשי ָםָ,המשליכיםָעלָהחקירהָהמשטרתיתָועלָניהולָהמשפטָ
הפליליָָ,נשיםָ רבותָָנמנעותָָמלהתלונןָ אצלָ גורמיָ האכיפהָ ומלהתנהלָ במסגרתָ הליךָ
משפטיָ פור ָמל ָיָָהמנוהלָ עלָָידיָ המדינהָָ,ומעדיפותָ פנייהָ למסלוליםָ חלופייםָ ע ָלָָמנתָ
לחפשָצדקָ .ביוש ָמקוו ָן ָהוא ָ ָאחדָמהםָ .במקריםָכאלהָניתןָלראותָמסלול ָזהָכמסלולָ
עוקףָאכיפהָמשטרתיתָפליליתָָ 185.
שָָמקווןָ חיוביָָ,עדייןָ בהקשרָ המגדריָָ,הואָָהתחקיריםָ
סוגָָשונהָָמעטָָש ָלָָביו ָ
העיתונאייםָ המיועדיםָ לפרסוםָָבעיקרָָבאתריָָהמרשתתָָהחדשותייםָָ.דוגמהָ ָלכךָָהואָ
המקרהָָשסופוָָהיהָָמרָ אךָָשבבסיסוָָהייתהָָמטרהָ חיוביתָָ–ָָכוונתיָ לכתבתָָהתחקירָ
שפורסמהָ באתרָָמאקוָָָ,בתחילתָ פברוארָָָָ,2018בעניינוָ שלָ האומןָָהפלסטיָ המוערךָ
בועזָאר ָד ָז"לָ.בתחקירָנטעןָכיָארדָ,אשרָלימדָבבית ָספרָתלמהָילין ָבשנים ָ–1983
ָ,2006קָייםָכמה ָמערכותָיחסיםָאינטימיותָעםָתלמידותיוָ.למרבהָהצערָ,לאחרָפרסוםָ
התחקירָ התאב ָדָָארדָָָ186.מקרהָ מפורסםָ אחרָָהואָ שניָָהתחקיריםָָשהציגוָָהאשמותָ
חמורות ָמצד ָנשיםָרבות ָבגין ָתוקפנותָמיניתָסדרתיתָשל ָמפיק-העלָההוליוודי ָהרוויָ
ויינשטיי ָן ָ(ָ )Harvey Weinsteinבמשךָהשניםָ.התחקירים ָפורסמו ָבדפוסָובאופןָמקווןָ
באוקטוברָָָָ2017בָָ,NEW YORK TIMES-וחמישהָ ימיםָ לאחרָ מכןָָבמגזיןָָ THE NEW

______________
ָ 183ראוָחוטרָ,לעילָה"שָָ.181
ָ 184שם;ָ פלוריתָ שויחטָ ָ"'ָהתקשורתָ עושהָ לנו ָ,הנאנסות ָ,שיימינג'ָ"ָ ָָ1.12.2015ָ ָnrg
.ָwww.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/740/638.html
ָ 185לפיָ סקרָ ביטחוןָ אישיָ שלָ הלשכהָ המרכזיתָ לסטטיסטיקה ָ,שנערךָ לרגלָ יוםָ המאבקָָהבין-לאומיָ
למניעתָָאלימותָ נגדָ נשיםָָ ָ,2019פחותָ מָָ5%-מהנשיםָ שנפגעוָָמהטרדהָ מיניתָ דיווחוָ עלָ כךָ
למָשטרהָָ .ראוָזאבָקלייןָוָנועםָ(דבול)ָדבירָ"ישראל ָָ:2019כלָאישהָעשיריתָ–ָנפגעתָעבירתָמין;ָ
רובןָלאָמתלוננות"ָישראלָהיוםָ.ָwww.israelhayom.co.il/article/708753ָ20.11.2019
ָ 186ראוָ קוריןָ אלבז-אלושָָ"החטאָ ועונשו"ָָידיעותָ אחרונותָָwww.yediot.co.il/articles/ָָ4.2.2018
ָ .0,7340,L-5084087,00.html
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תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות

ָָ187.ָYORKERזמןָ קצרָָלאחרָ שפורסמוָ התחקיריםָ פרצהָ תופעתָָרשתָ חדשה ָ:המיז ָםָ
האמריקני ָָ.#MeTooנשיםָאמיצותָמכלָהעולםָשיתפוָברשתותָהחברתיותָאתָסיפוריה ָןָ
האישייםָָעלָ פגיעותָ מיניותָ שחוו ָ,תוךָ גינויָ המטרידיםָָ,תחתָ התגיתָָָ188.ָ#MeToo
מקריםָ אלהָ מהוויםָ פןָ נוסףָ שלָָהפרקטיקהָ שלָָביושָָחיוביָ מגדרי ָ,כאשרָ הפעםָ
התקשורתָָמשמשתָָכליָ הביושָָשלָָהקורב ָנותָָ.כךָ היאָָנהגהָ אףָ בעברָָ,אלאָָשבעידןָ
המקווןָהתפוצה ָגדולהָעשרותָמוניםָָ ,וכךָגם ָהתהודה ָהרבהָבשלָהשיתופיםָ,התגובותָ
ותוצריםָמתגלגליםָנוספיםָ .
שבהםָָהביושָָהמקווןָ
דוגמהָָנוספתָָלפונקציהָ חיוביתָ ניתןָ למצואָ באותםָ מקריםָָ ָ
נושאָאופיָכלכליָבעיקרָומשמשָכליָבידיָ"הצרכןָהקט ָן"ָהנפגעָאלָמולָהתאגידָהגדו ָלָ
שלעיתיםָביושָברשתָהואָהדרךָהיחידהָשבהָהאזרחָהקטןָיכולָלהתמודדָ
הפוגעָ.ניכרָ ָ
מולָ גורמיָ כוחָ ומנגנוניםָ בירוקרטייםָ אטומיםָ וחסריָ לבָָ.מדוברָ בעיקרָ בחשיפהָ שלָ
עוולותָ ושימושיםָָלאָָלגיטימייםָ שלָָאותםָָתאגידי ָםָָמסחרייםָ בכוחםָ הרבָָא ָלָָמולָ
הפרטָָ.לפעמיםָ הביושָָהמקוו ָןָָהואָ הדרךָ היחידהָ לגרוםָ לאותםָָתאגידיםָ מסחריי ָםָ
ליטולָ אחריותָָלמעשיהםָָולשלםָ עליהםָ מחירָָ.בכךָָישָָאףָָכדיָָלהעבירָ מסרָָמרתיעָ
לתאגידים ָמסחריים ָאחריםָ,שהנהָגםָהםָעלוליםָלשאתָבתוצאותָמעשיהםָ .אולםָישָ
לזכורָ כיָָייתכןָָשמיָ שיבקשָ לעשותָָשימושָ בביושָָהמקווןָָבהקשרָ ה ָכלכליָ הואָ לא ָוָ
דווקאָָ"הצרכןָ הקט ָן"ָָ,שנפגעָ מהתאגידָ הגדולָָ,אלאָ מתחרהָ עסקיָ שלָ אותוָ תאגי ָדָָ,
המבקשָ לפגועָ במוניטיןָ שלוָָולגרוםָ לוָ הפסדיםָָ,וזאתָ משיקוליםָ כלכלייםָָגריד ָאָ,
הנובעיםָמןָהתחרותָשביניהםָעלָליבםָשלָהצרכניםָָ 189.
דוגמהָלפונקציהָחיוביתָנוספתָשל ָביוש ָבמרשתת ָוברשתותָהחברתיותָ,אךָהפעםָ
על ָידיָהממסדָ,היא ָהשימושָ ָבביוש ָמקווןָככליָממסדיָלחשיפהָציבוריתָולהוקעה ָשלָ
התנהגויותָ פסולותָ מןָ הבחינהָ המוסריתָ שלָ מא ָןָָדהואָָ.כאלהָ הםָָאותםָ "דוחו ָתָ
ציבוריים" ָמטעם ָהיועץָהמשפטיָלממשלהָ,בנוגעָלהחלטותיוָלסגורָתיקיםָנגדָאישיָ
ציבורָ בכיריםָ ביותרָָ,שהוזכרוָ קודםָ לכןָָבהקשרָ אחרָָ.דוגמהָ נוספתָָהי ָאָָהדוחו ָתָ
המיוחדי ָם ָשלָמבקרָהמדינהָונציבָתלונותָהציבורָָ 190,המציגיםָהתנהלותָבלתיָתקינהָ
שלָ ָהמבוקריםָָ ָ.כאלהָ היוָ ָ,למשלָ ָ ָ,הדוחָ ָשלָ ָמבקרתָ ָהמדינהָ השופטתָ ָ(בדימ' ָ) ָ
מריםָ בן-פורתָ בענייןָ הפסקתָ ָכהונתוָ ָשלָ מפכ"לָ המשטרהָ ָרב-ניצבָ יעקב ָ
______________
ָ 187ראוָויקיָאוסלנדרָ"הנשיםָשחשפוָאתָהתוקפנותָהמיניתָשלָהמפיקָמהוליווד" ָגלובס ָָ17.2.2018
ָָ.www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001223863יצויןָ כיָ שניָ התחקיריםָ אףָ זכוָ בפרסָ
פוליצרָ ָ.
ָ 188שםָ .לאָהייתהָזוָהפעםָהראשונה ָשבהָנעשהָשימושָבתגָהקבצהָ(ָ )hashtagכדיָלאגדָנשיםָ,אךָ
הייתהָזו ָהפעםָהסוחפתָביותרָ.המיזםָאףָדחףָנשיםָישראליותָלהצטרףָולפרסםָבמרחבָהמקווןָ
עדויותָעלָפגיעותָמיניותָ.
ָ 189ראוָ ,למשלָ ,את ָנסיבותיוָשלָת"אָ(שלום ָת"א) ָָ 29999-07-13מאק ָר ָופרינטָמערכותָבע"מָנ'ָא.רָ.
לייז ָרָלייןָבע"מָ(פורסםָבנבוָ,)20.9.2016ָ,שיוזכרוָבהמשךָ.
ָ 190מבקרָהמדינהָפועלָמכוחָחוק-יסודָ:מבקרָהמדינהָָ ,אשר ָקובעָבס' ָָ 1כיָ"ביקורתָהמדינהָנתונהָ
בידיָמבקרָהמדינה"ָוממשיךָוקובעָבס'ָָ2לחוקָמהיָביקורתָהמדינהָָ,וכן ָמכוחָחוקָמבקרָהמדינהָ,
התשי"ח[ָ1958-נוסחָמשולב]ָ,שמסמיָךָאותוָלקייםָביקורתָולהפיקָדוחותָעלָאודותיהָ.
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טרנר ָ;ָ 191הדוח ָשל ָמבקרָהמדינהָהשופט ָ(בדימ')ָיוסףָחייםָשפירא ָעלָפרש ָת ָ"מסמ ָך ָ
הרפז"ָ ,בנוגעָלהתנהלותםָשל ָבכיריָמערכתָהביטחוןָָ ,וביניהם ָשרָהביטחוןָדאז ָאהודָ
ברקָ והרמטכ"לָ דאזָ גביָ אשכנזי;ָָ192הדוחָָשלָָ ָהמבקרָ שפיראָ ע ָלָָההוצאותָָבמעונותָ
ראשָ הממשלהָָ(הרשמיָ והפרטי)ָָ,שהתייחסָָלראשָ הממשלהָָולרעייתוָ בנימיןָָושרהָ
נתניהו ָ;ָָ193וכן ָדוחותָָמיוחדים ָנוספיםָָ194.דוגמאותָָנוספותָָמתחומיםָ שוניםָָמצויותָ,
______________
"ָ 191השתלשלותָ הענייניםָ שהביאוָ להפסקתָ תפקידוָ שלָ רב-ניצבָ יעקבָ טרנרָ כמפקחָ כלליָ שלָ
המשטרה"ָ(חוותָדעתָשלָמבקרָהמדינהָ.ָ)7.7.1994ָ,דוחָזהָכללָָ,ביןָהיתרָ,קביעותָשליליותָבנוגעָ
לטרנר ָ,שפגעוָ בשמוָ הטובָ באורחָ קשהָָ,דוגמתָָהקביעהָָכיָ מסרָ גרסהָָלאָָאמינהָ בכלָ הנוגעָ
בפניותיוָ שלָָָשרָ המשטרהָ אליוָָָ.לנוכחָ חומרתָ הקביעותָָמצאָָטרנרָָלנכוןָ להגישָ עתירהָ לבג"ץָ
בטענהָָשזכותָ הטיעוןָ שלוָ נפגעה ָ.ראוָָבג"ץָָָָ4914/94טרנרָ נ'ָ מבקרתָ המדינהָָ,פ"דָ מט(ָ771ָָ)3
(ָ.)1995
ָ 192מבקרָ המדינהָָדוחָ ביקורתָ עלָָפרשתָ "מסמךָ הרפז"ָָ(ָָ.)2013בפרשהָ זוָ נחשףָ בָתקשורתָָָ,ביוםָ
ָ ,6.8.2010מסמךָובוָתוכניתָלבנייתָתדמית ָחיוביתָלמועמדָלכהונתָהרמטכ"לָהאלוףָ(במיל')ָיואבָ
גלנטָ,תוךָפגיעהָבשמוָהטובָשלָהרמטכ"לָדאזָרא"לָגביָאשכנזיָ.לימיםָהתבררָכיָהמסמךָזויףָעלָ
ידיָסגן ָאלוףָ(במיל')ָבועזָהרפזָ,שהועמדָלדיןָואףָהורשעָ ָבעברותָ ָזיוףָ.בדוחָארוך ָמתחָמבקרָ
המדינהָ ָביקורתָ,ביןָהיתרָ ,על ָהתנהלותםָשלָשרָהביטחוןָדאזָברקָוהרמטכ"לָדאזָאשכנזיָ(ראוָ
בעיקר ָשםָ,בעמ' ָָ200ָ ,194ָ ,182–181ָ ,158–156ָ ,149ָ ,128–127ָ ,124–123ָ ,44–43ָ ,35–29ָ ,8–7
וָ,)243–242-וכןָביקורתָנוקבתָעלָעוזרָהרמטכ"לָדאזָאלוףָמָשנהָארזָוינרָ(ראוָבעיקרָשםָ,בעמ'ָ
ָ133ָ ,123ָ ,111ָ 104– 102ָ ,89–88ָ,76ָ ,34– 31ָ ,8וָ)157–156-ועלָמזייףָהמסמךָהרפזָ ,אשר ָכאזרחָ
היהָגורםָבלתיָמבוקר ָואףָעלָפיָכן ָעלתהָבדוח ָביקורתָרבה ָכלפיו ָ(ראוָבעיקר ָשםָ,בעמ' ָָ,35– 30
ָָ102ו ָ.)159-ביקורתָ זוָ אףָ העלתהָ חשָדָָלמעשהָ פליליָ והועברהָ לעיונוָָָשלָָהיועץָ המשפטיָ
לממשלהָ.יוערָכיָהדוחָכוללָאףָביקורתָעל ָהתנהלותםָשלָגורמיםָנוספים ָ–ָהןָעובדיָציבורָבדרגָ
גבוהָבלשכתָשרָהביטחוןָוהןָקציניםָבכיריםָבצה"לָ.
ָ 193מבקרָ המדינהָָדוחותָָ ביקורת ָ:הוצאותָ מעונותָ ראשָ הממשלה ָ,סוגיותָ במינהלָ הכנסת ָ,מינהלָ
וכספיםָ בביתָ ָהנשיאָָ(ָָ.)2015ענייננוָ בדוחָ העוסקָ במעונותָָשלָָראשָ הממשלהָ בנימיןָ נתניהוָ
(הרשמיָ והפרטי)ָָ–ָָראוָ שם ָ,בעמ'ָָָָ.36–1דוחָ זהָָכוללָ קביעותָ לאָ פשוטות ָ,המעלותָ חשדותָ
למעשיםָפליליים ָשל ָראשָהממשלהָורעייתוָ(שאינהָאישיותָמבוקרת)ָ ָ,ולכן ָהוא ָאףָהועברָלעיונוָ
שלָהיועץָהמשפטיָלממשלהָָ.כןָראוָרויטלָחובלָ"דו"חָהמבקרָעלָמעונותָרה"מָ|ָדו"חָהמבקרָעלָ
ביתָ נת ניהו ָ:מצגָ שוואָ איפשרָ העברתָ סכומיםָ מנופחיםָ לאישָ ליכודָ חרףָ איסורָ מפורש"ָָהאר ָץָ
 ָ,www.haaretz.co.il/news/mevaker/1.2567518ָָ17.2.2015וכןָ בג"ץָָָָ1086/19התנועהָ לטוהרָ
המידותָנ'ָהיועץָהמשפטיָלממשלהָ(פורסםָבאר"שָ.)2.5.2019ָ,
ָ 194ראוָ ,למשלָ ,מבקרָהמדינה ָ דוחָביקורתָעלָמינוייםָפוליטייםָומינוייםָבלתיָתק ָיניםָבמשרד ָלאיכותָ
ה ָסביבה ָ(ָ.ָ)2004הדוחָָ ,שנכתבָעל ָידיָמבקרָהמדינהָהשופטָ(בדימ')ָאליעזרָגולדברגָ ,עוסקָבשרָ
צחיָהנגביָ.הדוחָכוללָממצאיםָחמוריםָכלפיָהשרָהנגביָ,ומתארָשורהָארוכהָשלָמינוייםָפוליטייםָ
ומינוייםָבלתיָתקיניםָשערך ָהשרָבמשרדָלאיכותָהסביבהָ.הדוחָהועברָלעיוָנוָשלָהיועץָהמשפטיָ
לממשלהָָָ,ואףָ הוביָלָָלהגשתָ כתבָ אישוםָ נגדָ השרָָָ.ראוָ בג"ץָָָָ1400/06התנועהָ למעןָ איכותָ
השלטוןָבישרא ָלָנ'ָממלאָמקוםָראשָהממשלהָ(פורסםָבאר"שָ .ָ)6.3.2006ָ ,עודָראוָמבקרָהמדינהָ
דוחָ ביקורתָ עלָָהשרפהָ בכרמלָָ –ָָדצמברָָָָ:2010מחדלים ָ,כשליםָ ומסקנותָָ(ָָ.)2012הדוחָ מציגָ
כשליםָומחדליםָחמוריםָשָלָמערךָהכבאותָוההצלהָ,המשטרהָ,שירותָבתיָהסוהרָוגורמיםָנוספיםָָ,
וקובעָ,ביןָהיתרָ,כיָראשָהממשלהָבנימיןָנתניהוָ,שרָהפניםָאליָישיָ,שרָהאוצרָד"רָיובלָשטייני ָץָ
והשרָָלבָטחוןָ הפניםָ יצחקָ אהרונוביץ'ָ נושאיםָ באחריותָ לליקוייםָ ולכשליםָ שהועלוָ בדוחָָָ(שםָ,
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כאמורָ,בחיבורהָשלָידיןָעלָאודותָהביושָהרגולטוריָָ 195.
הדוגמהָ האחרונהָ לפונקציהָָחיוביתָָהיאָָשימושָ בביושָָמקווןָָכסוגָ שלָָעונשָָלאָ
פורמליָָ 196.ישָשיראוָבכךָתוצרָחיוביָשלָהעניש ָהָהפליליתָהממסדיתָ,וישָשיראוָבכךָ
תוצרָשליל ָי ָשלהָ.בכלָמקרהָ ,הביוש ָהמקוון ָכסוגָשלָעונשָבימינוָנגרםָבעקיפין ָהןָ
מרישוםָהעברייןָוהעבָרהָבמרשםָהפליל ָיָ197והןָ–ָובעיקרָ,כאמורָ–ָמהפרסוםָהפומביָ
שלָ פסקיָ הדיןָ המרשיעיםָָ,ובהםָ לרובָ שמותָ המורשעיםָָָ198.לאָ זוָ אףָ זוָָ,שמותיה ָם ָ
שלָ המ ָורשעיםָ ותמציתָ מעשיהםָ ָמתפרסמיםָ גםָ ָבכליָ התקשורתָ השוניםָ ָ–ָ ָהןָ
המודפסיםָוהןָהדיגיטלייםָ .אומנםָ,פרסומיםָפומביים ָאלהָ,ככלָשמתלווהָאליהםָגםָ
ביוש ָ,אינםָ מהוויםָ עונשָ פורמל ָיָָהמוטלָ עלָָידיָ ביתָָ ָהמשפטָָ,אולםָ איןָָכלָ ספקָ
שמדוברָבסנקציהָעונשיתָהפוגעתָבמושאָהפרסוםָ ,החלָבגרימת ָמבוכהָואי-נעימו ָתָָ,
דרךָ פגיעהָ בשמוָ הטוב ָ,במעמדוָ ובעיסוקוָָ,ועדָ להשפלתוָָ.יותרָ מכך ָ,פרסומםָ שלָ
פסקיָהדיןָבמאגריםָהשונים ָ(המקצועיים ָואלהָשאינם ָמקצועיים)ָ 199מעקרָמכלָתוכןָ
______________
בעמ' ָָ .)506–500ראוָגםָ,מאותהָשנהָ ָ,מבקרָהמדינה ָדוחָביקורתָ :אוניברסיטתָב ָר-אילן ָ– ָסוגיותָ
במ ָינהלָהאוניברסיטהָ(ָ.)2012הדוחָמותחָביקורתָשמיתָ,ביןָהיתרָעלָכמהָגורמיםָבכיריםָבהנהלתָ
האוניברסיטהָָָ,ובראשםָ נשיאָ האוניברסיטהָ פרופ'ָ משהָ קוה ָ,שנמצאָ אחראי ָ,ביןָ היתר ָ,לחריגותָ
שכרָ ניכרות;ָ יוָשבָָרָאשָָָהוועדהָ לקביעתָ שכרָָהבכיריםָ באוניברסיטהָ פרופ'ָ יעקבָ נאמן;ָָָומנכ"לָ
האוניברסיטהָ חייםָ גליקָָ(שם ָ,בעמ'ָָ ָ.ָ)73– 70הדוחָ מסתייםָ בקביעהָ כיָָ"ממכלולָ הממצאיםָ
המתואריםָ בדוחָ זה ָ,עלָ חומרתם ָ,כמותםָ והיקפם ָ,משתקפתָ תמונהָ קשהָ המלמדתָ עלָ התנהלותָ
בלתיָ תקינהָ שָלָ נשיאָ האוניברסיטה ָָָ,פרופ'ָ קוה ָ,ומנכ"לָ האוניברסיטה ָ,מרָ גליק ָ,עדָ כדיָ חששָ
לפגיעהָבטוהרָהמידות"ָ(ָשםָ,בעמ'ָָ.)73
ָ 195ידיןָ,לעילָה"שָָ ָ.8
ָ 196בדמ"ָשָָָָ2081/18שרתָ המשפטיםָ נ'ָ פוזננסק ָי-כץָָ,גזרָָדינוָ שלָ השופטָ הנדלָ (פורסםָ בנבוָ,
ָ.)18.7.2018הנדלָמצייןָאתָעונשָהביושָברביםָכדוגמהָלעונשָשביתָהמשפטָאינוָמוסמךָלהטילוָ,
אפילוָ הואָ "ָחמורָ פחות"ָ ממאסרָָ(שם ָ,פס'ָָָָ1לפסקָ דינו)ָ ָ.ד"רָ לביאָָמציינתָ כיָ בארצותָ הבריתָ
אפשרָשביתָהמשפטָיעודדָהפצהָפעילהָנרחבתָשלָהפרותָדיןָשלָפרטיםָברשתותָהחברתיותָ.ראוָ
לביאָ"ביושָלנצח?"ָ,לעילָה"שָָָ,12בעמ'ָָ.444
ָ 197ראוָבהקשרָזהָאתָספרהָשלָקמיניָ,לעילָה"שָָ,21פרקָבָָ("ָמרשםָפליליָוהזכותָלפרטיות")ָָופרקָגָ
("רישוםָמידעָפליליָומחיקתו"ָ)ָ.
ָ 198רביןָוואקיָ,לעילָה"ש ָָ,35בעמ' ָָ .1410–1409ראוי ָלהזָכירָשובָבהקשרָזהָכיָס' ָ228אָלפקודתָמסָ
הכנסהָמסמיךָ אתָ מנהלָרשותָהמיסיםָלפרסםָָמדיָשנהָאתָרשימתָ העברייניםָשהורשעוָ בביצועָ
עבָרתָ מסָ מהותית ָ.אולםָ ד"רָ לימורָ ריזהָ מציינתָָכיָָעדָ כהָ טרםָ הופעלָָהסעיףָָ.ראוָָלימורָ ריזהָ
"ביושָבחסותָדיניָהמס"ָבכרךָזהָ.
ָ 199באומרי ָ"ָמאגריםָמקצועיים" ָכוונתיָלפרסוםָפסקיָהדיןָכקבציםָאלקטרונייםָבמאגריםָממחושביםָ
רשמייםָ שלָ מערכתָ בתיָ המשפטָ (ָכגוןָָאתרָ נטָָהמשפטָ אוָ אתרָ הרשותָ השופטת)ָ ובמאגריםָ
ממוחשביםָ פרטייםָ סגוריםָ (המחייביםָ מינויָָ,כגוןָָאתרָ נבוָ אוָ תקדין);ָ ואילוָ באוָמריָָ"מאגריםָ
שאינםָ מקצועיים"ָָכוונתיָ לפרסוםָ פסָקיָ הדיןָ באתריָָמרשתתָָפתוחים ָ,המונגשיםָ למנועיָ החיפושָ
הכללייםָ(דוגמתָגוגלָאוָבינג)ָ,וָכןָלפרסומיםָעלָאודותָפסקיָהדיןָבתקשורתָהאלקטרוניתָ,הנוהגתָ
לרובָ לצטטָ מפסקיָ הדיןָָ.באשרָָלמאגריםָ המקצועייםָָ,ניתןָ להניחָ כיָ הגישָהָָשלָָציבורָ הגולשיםָ
אליהםָ מצומצמתָָ,בשלָ אופייםָ שלָ אותםָָמאגריםָָ,המיועדיםָ בעיקרָ לָמשתמשיםָ מקצועיים ָ.עםָ
זאתָ,הנתוניםָהמביישיםָנשמרים ָבמסגרתםָלטווחָארוךָ(כלָעודָלאָהוגשהָבקשהָלהסרתָפרטים)ָ.
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אתָ חוקָָהמרשםָ הפליל ָיָָותקנתָ השביםָָ,התשמ"א ָ,1981-הקובעָ תקופותָ התיישנותָ
להרשעהָ פליליתָ ָ,במטרהָ לאפשרָ ָלמיָ שהורשעָ בדיןָ לשקםָ אתָ חייוָ ָ(בבחינתָ
רהביליטציה)ָָ 200.
לסיוםָ חלקָ זהָ יודגשָ כיָָהדוגמאותָ שהובאוָ לעילָ אינןָ ממצותָָמןָ הסתםָָאתָ כללָ
המקריםָשלָביושָמקווןָחיוביָ,לסוגיוָולאופניוָהשוניםָָ .
 .2הפונקציה השלילית של הביוש המקוון
שנסקרוָ לעילָָ,אול ָםָָלמרבהָ
איןָ להקלָ ראשָ בפונקציותָָהחיוביותָָשלָָהביושָָהמקווןָָ ָ
הצערָָ,הכלָָיודעיםָ כיָָבמקריםָָרביםָָמעשהָָהביושָָממלאָָכאמורָָדווקאָ פונקציהָ
שליליתָָ,כחלקָ מ"הצדָ האפלָ שלָ הרשת"ָָָ,כלשונוָ שלָָהשופטָָעמיתָָָ201,כמעשהָ שלָ
בריונותָ לכלָ דברָ וענייןָ (המכונהָָכאמורָָ"בריונותָָרשת")ָָָ.כךָָקורהָָָ,למשלָָ,כאשרָ
הרשתָ משמשתָ במהָ להוצאתָ דיבהָָ202,להפצתָ שמועותָָושקרי ָםָָבאופןָ מגמתיָָ203,
______________
לעומתָ זאת ָ,בכלָ הנוגעָָבמאגריםָ הלא-מקצועיים ָ,גישתָ ציבורָ הגולשיםָ אליהםָ רבה ָ,שכןָָהםָ
פתוחיםָ לכלָ ָואינםָ מחייביםָ ָשוםָ ידעָ אוָ הכשרה ָ.יותרָ מכךָ ָ,המידעָ המפורסםָ בתקשורתָ
האלקטרוניתָהואָשלוכדָלרובָאתָעיןָהציבורָ .מאידך ָגיסאָ,איןָכלָספק ָשָהיקפיָהמידעָהעצומיםָ
ואין-סוףָהענייניםָהחדשותייםָמבטיחיםָחייָמדףָקצריםָביותרָלפרסוםָהמביישָ.
ָ 200ס'ָ"(ָ14התיישנותָהרשעה")"(ָ15ָ,חישובָהתקופות"ָָ,שעניינוָבחישובָתקופותָההתיישנותָָבנסיבותָ
שונות)"(ָ 16ָָ,מחיקתָהרשעה")"(ָ 19ָ ,תוצאיָהתיישנותָהרשעה") ָו"(ָ 20-תוצאיָמחיקתָהרשעה"ָ)ָ
לחוקָהמרשםָהפליליָותקנתָהשביםָָ.
ָ 201בש"פָָ2065/13פלוניָנ'ָמדינתָישראלָ,פס'ָָ4להחלטהָ(פורסםָבאר"שָ.)22.3.2013ָ,
ָ 202ראוָָ,למשלָ,ת"ָאָ(שלוםָפ"ת) ָָ44048-04-18לויןָנ'ָטייקאיירָישראלָבע"מָ,פס' ָָ95–94וָ 97-לפסקָ
הדין ָ(פורסםָבנבוָ.)7.2.2020ָ ,באותו ָענייןָהתקבלהָתביעתָלשוןָהרעָשלָרופאָמומחהָלבריאותָ
הציבור ָ,יושבָ ראשָ איגודָ רופאיָ בריאותָ הציבורָ בהסתדרותָ הרפואית ָ,העוסקָ ביןָ היתרָ בחקרָ
העישוןָ,בשלָפוסטיםָפוגענייםָומָכפישים ָשפורסמוָבעמוָדָהפייסבוקָשלָחברהָהמשווקתָסיגריותָ
אלקטרוניותָ.באותםָפוסטיםָכונהָד"רָלויןָ,ביןָהיתר"ָ,שקרן"ָו"מושחת"ָ.בנסיבותָאותוָענייןָמצאָ
ביתָהמשפטָלנכוןָלהעמידָאתָהפיצויָבגיןָמכלולָהפרסומיםָעלָסךָשלָָ100,000ש"חָ,תוךָהָדגשתָ
העובדהָשדוברָבפרסומיםָחוזריםָונשניםָבעליָתפוצהָרחבהָ.
ָ 203ראוָָ,למשלָ,ת"אָ(מחוזיָת"א)ָָָ 14264-11-14כנפוָנ'ָ גינזבורסקי ָ(פורסםָבנבוָ.)4.1.2018ָָ,באותוָ
ענייןָהתקבלהָתביעתָלשוןָהרעָשלָהתובע ָ– ָשהיהָבתקופהָהרלוונטיתָממלא ָמקוםָראשָעירייתָ
אשדודָויושב ָראשָועדתָהמשנהָלבנייןָעריםָבעירייה ָ– ָנגדָהנתבעָ,אשרָבמסגרתָחמישה ָעמודיָ
פייסבוקָ שוניםָ שהפעילָ (עםָָאלפיָ עוקבים)ָ ייחסָ לתובעָ שחיתותָָבפעילותוָ הציבוריתָ בוועדתָ
המשנה ָ.השופטתָ אביגילָ כהןָ קבעהָ כיָ אותםָ פרסומיםָ דיבתייםָ מהוויםָ קמפייןָ שישָ בוָ משוםָ
פרסוםָלשוןָהרעָנגדָהתובעָ ,וכיָהםָנועדוָלפגועָבוָבכוונתָמכווןָָ ,ולכן ָפסקה ָכיָהפיצויָההולםָ
בנסיבותָ הענייןָ יעמודָ עלָָָָ300,000ש"חָָ.כןָ ראוָָאתָָהשמועהָ השקריתָ והזדוניתָ שהופצהָָָבאופןָ
אנונימי ָבווטסאפָָשלפיהָ "הקומיקאיָ אסףָאשתרָ רצחָ אתָאשתו"ָ.שמועהָ שקרית ָזו ָהגיעהָבתוךָ
שעותָ מספרָ למאותָ אלפיָ ישראלים ָ.ראוָָסמדרָ שירָ "רצחָ אופי"ָָידיעותָ אחרונו ָתָָָ10.12.2018
.www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5423387,00.html
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תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות

להפצתָתמונותָאינטימיו ָתָ 204אוָסרטוניםָמביכיםָָ 205,להכפשתָאדםָולהשחרתָדמו ָת ָוָ
בעיניָ הציבורָָ206,לפרסוםָָענייניםָ שצוָָאיסורָָפרסוםָ הוצאָ בעניינםָָ207אוָ ָל"סגיר ָתָ
חשבונות" ָבמישורָהאישיָָ 208.בהקשרָזהָ,כאמורָ ,ישָלהדגישָכיָמדובר ָבאלימותָלכלָ
______________
ָ 204ראוָ ָ,למשלָ,ת"אָ (ָשלום ָהר') ָָ 21945-07-14פלוניָנ'ָסמל ָ(פורסםָבנבוָ.)31.1.2016ָ ,באותוָענייןָ
פרסםָ הנתבעָ שתיָ תמונותָ עירוםָ חלקיָָשלָ התובעָ ברשתָ פייסבוק ָ.יצויןָ כיָ התביעהָ עסקהָָָגםָ
בתמונותָ עירוםָ נוספותָ שלָ התובע ָ,שפורסמוָ בספרוָ שָלָָהנתבעָ ובכתבהָָעלָָאודותָ הספר ָ.ביתָ
המשפטָקיבלָאתָהתביעהָ,ופסקָכיָהתובעָזכאיָלפיצויָהןָמכוחָחוקָהגנתָהפרטיותָוהןָמכוחָחוקָ
איסורָלשוןָהרעָ.הפיצויָבגיןָפרסוםָהתמונותָבפייסבוקָשהוסרוָהועָמדָעלָסךָשלָָ35,000ש"חָ.
ָ 205ראוָ ,למשלָ,ע"פ ָָ 5090/18מדינתָישראלָנ'ָפלוני ָ(פורסם ָבאר"שָ.)18.11.2018ָ ,באותוָענייןָהפיץָ
המשיבָסרטוניםָאינטימייםָשצילםָבמכשירָהטלפוןָהניידָשלוָ,המתעדיםָאתָהמתלוננתָ,נערהָכבתָ
חמש-עשרהָָבעתָ האירועים ָ,מקיימתָ עימוָ יחסיָ מין ָ.המשיבָ הורשעָָבמסגרתָ הסָדרָ טיעוןָָבכמהָ
עברותָ(סחיטהָבאיומיםָוהטרדהָמיניתָעלָידיָפרסוםָמשפיל)ָָ,ונדוןָלשישהָחודשיָעבודותָשירותָ,
למאסרָמותנהָלמשך ָארבעה ָחודשיםָולפיצוי ָהמתלוננת ָבסכוםָשל ָָ 12,000ש"חָ.בערעורָהמדינהָ
לביתָ המשפטָ העליוןָ הוחמרָ עונשָ המאסרָ לשנתָ מאסרָָבפועלָָ.כןָ ראוָ רע"פָָָָ5745/19פלוניָ נ'ָ
שראל ָ,פס'ָָָָ5וָָ12–11-לפסקָָהדיןָָ(פורסםָ באר"ש ָ.)23.10.2019ָָ,באותוָ ענייןָ נדחוָ שתיָ
מדינתָ י ָ
בקשותָרשותָערעורָשלָשניָקטיניםָאשרָהורשעוָבצילוםָובהפצה ָשלָסרטוניםָבעליָתוכןָמיניָשלָ
קטינהָ נוספתָ שלמדהָ עימםָ בביתָ הספר ָ.יודגשָָ:דוברָ בתיקָָשהחלָ בביתָ משפטָ השלום ָ,אשרָ
החליטָ להימנעָ מלהרָשיעָ אתָ שניָ הקטיניםָָ,ואילוָ ביתָ המשפטָ המחוזיָ קיבלָ אתָָערעורָ המדינהָ
והרשיעָאתָהשנייםָ,תוךָהעדפתָשיקוליָההרתעהָעלָשיקוליָהשיקוםָ ָ.
ָ 206ראוָָ,למשל ָ,ת"קָ (ָתביעותָָקטנותָָהר'ָ)ָָָָ31510-09-16פלוניָ נ'ָ פלוני ָ,פס'ָָָָ19לפסקָָהָדיןָָ(פורסםָ
בנבוָ.)7.8.2017ָ ,באותוָעניין ָקיבלָביתָהמשפט ָבאופןָחלקיָתביעהָשלָאבָלנערָבכיתהָזָנגד ָאבָ
לנערָ אחָר ָ,בןָ כיתתוָָשלָ בנו ָ,אשרָ העלהָ לרשתָ פייסבוקָ שניָ פוסטיםָ המכפישיםָ אתָ התובעָ,
שפורסמוָבתפוצהָ רחבהָ.באותוָענייןָקבעָביתָהמשפטָ כי ָ"פוסטיםָאלוָעוליםָ לכדיָ לשוןָהרעָ.
היהָבהםָכדיָלהשפילָאתָהתובעָולבזותוָ...למקראָאותםָפוסטיםָההתרשמותָהיאָשהםָנעשוָלשםָ
בָיוש ָ(ָ)shamingהתובעָ.הביוש ָנעשהָגםָעל-ידיָייחוסָלתובעָ ָתכונותָשלָאבָשאינוָמחנךָאתָבנוָ
ושאינוָ אכפתיָ כלפיָ גילוייָ אלימותָ שלָ בנו ָ...הפגיעהָ בכבודָ התובעָ אףָ הייתהָ לאָ מועטה ָ,נוכחָ
השיתופיםָ והתגובותָ לפוסט ָ.עוצמתָ הפגיעהָ בתובעָ אףָ נבעהָָָמהעובדהָ שהפוסטיםָ פורסמוָ
בתפוצהָציבוריתָ,וכןָתורגמוָלאנגליתָ"ָ ָ.
ָ 207כוונתיָ לכלָאותםָמקרים ָש בהםָאנשיםָפרטייםָ,המנצליםָאתָהעובדהָ שצוָאיסורָ פרסוםָ שיפוטיָ
הוצאָבענייןָמסויםָואינוָמאפשרָלגורמיםָהמקצועייםָלפרסםָדבריםָכהווייתםָ,נוטליםָאת ָ"תפקידָ
העיתונאי"ָָומפרסמיםָָבמרשתתָָוברשתותָ החברתיותָ (לעיתיםָ באופןָ אנונימי)ָ שמועותָָבָלתיָ
מבוססות ָ,פרטיםָ לאָ מדויקיםָָ,לאָ מלאיםָ ולפעמיםָ אףָ הזוייםָָ,וכיוצאָ באלה ָ.לעיתיםָ אותםָ
פרסומיםָאסוריםָמָכיליםָאףָשקריםָמכווניםָ.כלָהפרסומיםָהאסוריםָהללוָעלוליםָבסבירותָגבוההָ
לגרוםָלביוש ָמושאיהם"ָָ.ביוש ָפירטיָ" ָכזהָעלולָ כמובןָ לגרוםָנזקיםָ גדוליםָלמיָשאכןָ מעורביםָ
בצורהָ כזוָ אוָ אחרתָ באותהָ פרשהָ האסורהָ בפרסום ָ,כלָ שכןָ למיָָשאינםָ מעורביםָ בהָָָכללָ ָ.ישָ
לעשותָאתָכלָשניתןָעל ָמנתָלנסותָלמגרָאתָהתופעה ָהזוָשלָפרסומיםָשאינםָמכפיפיםָאתָעצמםָ
לכלָָאותןָ דרישותָ שָלָ דיוקָ ומידתיותָָהמופנותָ כלפיָָפרסוםָ מקצועיָ אוָ פרסוםָ רשמי ָ.לכלָ אלהָ
אתייחסָעודָבהמשךָ.
ָ 208ראוָ ָ,למשלָ ָ,תמ"שָ (ָמשפחה ָבָ"ש) ָָ 21757-10-11פלוניתָנ'ָאלמוני ָ(פורסםָבנבוָ ,ָ)11.8.2013ָ ,שבוָ
חָ ייבָביתָהמשפטָאתָהנתבעָבתשלוםָפיצוייםָלתובעתָ(גרושתו)ָבסךָשלָָ25,000ש"חָבגיןָפרסוםָ
פוגעניָ בקירָ הפייסבוקָ האישיָ שלָ התובעת;ָ ת"אָ (ָשלוםָָביש"א)ָָָָ29880-08-13פלוניתָ ָנָ'ָָקובָיָ
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דברָוענייןָ,וכךָישָלהתייחסָלתופעהָזוָ 209.
אחדָ המקריםָ המפורסמיםָ והמזעזעיםָ שלָָביושָָאליםָָברשתותָ הואָ סיפורהָ שלָ
הצעירהָהקנדיתָאמנדה ָטודָ,ששמהָקץָלחיי ָה ָבתחילתָאוקטובר ָָ,2012פחותָמחודשָ
לפניָ יוםָ הולדתהָ השישה-עשרהָָ,לאחרָ תקופהָ ארוכהָ שבהָָסבלהָ מביושָָברשתָָ210.
סיפורָ ההתאבדותָ כבשָָאתָָהמרשתתָָבעקבותָ סרטוןָ בןָָתשעָָדקותָ שהעלתהָָטודָ
ליוטיוב ָלפני ָהתאבדותה ָ,תחתָהשםָ"הסיפורָשלי ָ:המאבקָ,ההתעללותָ,ההתאבדותָ,
הפגיעהָהעצמית"ָ.בסרטוןָחולקת ָהצעירהָהמנוחה ָעםָהגולשיםָאתָסיפורָההתעללותָ
הקשהָשחוותהָ,ביןָהיתרָָ,ברשתָפייסבוקָ 211ָ.
למרבהָ הצערָָ,מקריםָ רביםָָנוספיםָָיכוליםָ להדגיםָ אתָָצידוָ האפלָָוהאליםָָשלָ
הביושָָהמקוון ָ.כךָָ,למשלָָ,במהלךָ שנתָָָָ,2016בעקבותָָתלונותָָבדברָָעברותָ מיןָ
שהוגשוָנגדָתת-אלוףָאופקָבוכריסָעלָידיָחיילתָ(א'ָש')ָששירתהָתחתָפיקודוָכמפקדָ
חטיבתָגולניָוע ָלָידיָקצינהָ ָ(רב-סרןָל'ָנ')ָששירתהָאףָהיאָתחתָפיקודוָבחטיבהָ,נוהלָ
נגדָ שתיָ המתלוננותָ מסעָ הכפשותָָקשהָָברשתותָ החברתיותָָָ,תוךָ חשיפתָ שמותיהןָ
ופרסוםָתמונותיהןָָ 212.יותרָמכךָ,בשלָטעותָבזיהויָנוהלָמסעָהכפשות ָברשת ָגםָנגדָ
______________
(פורסםָבנבוָ,)17.4.2016ָ,שבוָהָתקבלהָתביעהָנגדָשנייםָבגיןָהוצאתָלשוןָהרעָופגיעהָבפרטיותהָ
שלָ התובעתָ בשלָ פרסומיםָ שלילייםָ שנועדוָ להשחירָ אתָ פניה ָ.הפרסומיםָ הועלוָָלרשתָ פייסבוקָ
במסגרתָקבוצהָהמונהָאלפיָחברים ָואףָפתוחהָלציבורָהרחבָ.הנתבעיםָחויבוָלפצותָאתָהתובעתָ
בסךָשל ָָ 30,000ש"חָ.כןָראו ָאת ָההתנכלותָהמקוונתָשלָרותָומיכאלָהאפרתיָלאביָאשתוָלשעברָ
וגנבתָ זהותָָ,ונועדהָ לפגועָָבשמוָָהטובָ.
שלָ מיכאל ָ,הסופרָ אמנוןָ ז'קונטָָ,אשָרָָכללהָ התחזותָ ָ
לתיאורָהמקרהָָראוָאורגָ,לעילָה"שָָָ,79בעמ'ָָ.434
ָ 209אכןָָָ,הןָ המשטרהָ והןָ הפרקליטותָ מתייחסותָָלמעשיָָביושָָָכאלָָעברותָָפליליותָ לכלָ דברָ וענייןָ,
המחייבותָלעיתיםָאףָחקירותָ,מעצריםָוהגשתָאישומיםָ.כךָָ ָ,למשלָ,דוָוחָכיָיהודהָקמניץָ,תושבָ
בני ָברקָ,נעצרָ בָחשד ָשפרסם ָבמרשתת ָעשרותָתמונותָשלָחייליםָמהמגזרָהחרדיָ ,על ָמנתָלפגועָ
בהםָ בעקבותָ התגייסותםָ לצה"ל ָ.ראוָָאביָ כהןָ "בניָ ברק ָ:נעצרָ חשודָ בהטרדתָ חייליםָ חרדים"ָ
ישראלָ היוםָָָָ.www.israelhayom.co.il/article/442031ָָ7.1.2017במקרהָ אחרָ דווחָ כיָ פרקליטותָ
מחוזָתלָאביבָהגישהָָ,ביוםָָ,6.4.2017כתבָאישוםָנגדָלוריָשם-טובָ,מוטיָלייבלָועו"דָצביָזרָבגיןָ
שורהָ ארוכהָ שלָָעברותָָָ,שחלקָ ניכרָ מהןָָהיוָָביושָָבמרשתתָָשלָָעובדיָ ציבור ָ,ביניהםָ שופטיםָ,
עורכיָדיןָ,שוטריםָועובדיםָסוציאָלייםָָ.ראוָצביָהראלָ"כתבָאישוםָתקדימיָ:שיימינגָבאינטרנטָנגדָ
עובדיָציבור"ָישראלָ ָהיוםָ.www.israelhayom.co.il/article/466861ָ7.4.2017
ָ 210לילהָאודינייבָ"מצמררָ:פירסמהָסרטון ָביוטיובָוהתאבדה"ָ ָwww.mako.co.il/ָ 12.10.2012ָ mako
.ָnexter-internet/viral/Article-6f2876069d65a31006.htm
ָ 211שםָ.
ָ 212לילךָ שובלָ"המתלוננתָהראשיתָנגדָבוכריסָהגישהָתלונהָבמשטרה'ָ:מסעָשיימינגָמכוער'"ָישראלָ
היוםָָ ָ.www.israelhayom.co.il/article/399653ָָ23.7.2016מקרהָ נוסףָ שלָ הכפשתָ קורבןָָעברתָ
מיןָ ,שהתרחש ָבסמיכותָזמניםָלפרשתָ ָבוכריסָ,מתוארָבמסגרתָתפ"חָ (ָמחוזי ָת"א) ָָ21304-10-14
מדינתָישרא ָל ָ– ָפרקליטותָ ָמחוזָת"אָ(פל ָילי ָ) ָנ'ָאסלן ָ(פורסםָ בנבוָ.)19.7.2016ָ ,מדוברָ בצעירהָ
כבתָחמש-עשרהָשנאנסהָעלָָידיָצעירָשהכירהָבאותוָערבָָ,ואשרָבעקבותָהאירועָעברהָמסעָקשהָ
של ָביוש ָפומביָבקרב ָחבריהָוכלָסביבתָמגוריהָ .בלשוןָביתָהמשפטָהמחוזי"ָ :נוצרהָחרושתָשלָ
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אישהָ נוספתָָ,אשרָָלאָ הייתהָ קשורהָ לפרש ָהָָכללָָָ213.בסופהָ שלָ הפרשהָָ–ָָלאחרָ
הכחשהָ גורפתָ מצדָ בוכריס ָ,חקירתָ מצ"חָ והחלטהָ שלָָ ָהפרקליטָ הצבאיָ הראשיָ
להעמידוָ לדיןָ פליליָ בגיןָָעברותָ מיןָ חמורותָָ,ולבסוףָָהליךָ גישורָ פליליָָ–ָָהגיעוָ
הצדדיםָלהסדרָטיעוןָָ .ההסדר ָהתקבלָעל ָידיָביתָהדיןָהצבאיָ ָ ,ועל ָפיו ָהורשע ָבוכריסָ
בבעילהָאסורהָבהסכמהָובהתנהגותָשאינהָהולמתָ ,ונידוןָלהורדהָבדרגה ָאחת ָלדרגתָ
אלוףָָמשנהָ ָולמאסרָָמו ָתנהָ שלָ תשעהָָחודשיםָ למשךָ שלושָ שניםָָ214.ישָ לצייןָ כיָ
כמעשהָָשלָ מחאהָ נגדָ הסדרָ הטיעוןָָהמק ָלָָונגדָ הביושָָשהיהָ מנתָ חלקןָ שלָ שתיָ
המתלוננותָ בפרשה ָ,נוצרָ סרטוןָ מחאהָ מוזיקליָ בשםָ "הבנותָ שלָ בוכריס"ָָ.בסרטוןָ
נראותָארבעָזמרותָצעירותָלבושותָבמדיָצה"לָושרותָשירָשמבקרָאתָהפרשהָ,ובעיקרָ
מוחהָנגדָביושןָשלָמתלוננותָבתיקיָעברותָמיןָבצבאָ.לשםָהמחשהָ,אלהָמילותָהביתָ
הראשוןָ ומקצתָ מהביתָ השני" ָ:אנחנוָ הבנותָ שלָ בוכריס ָ,שנתָָ ָ;93כיסחתםָ אותנוָ
לראשונהָבָָynet-בכלָהתגובות;ָ הייתםָ כעדרָעיוורָשסגדָ,סגדָָלמג"ד;ָ היינוָפקידותָ
צעירותָמודאגותָשאותנוָרצה ָ ָלאהוב;ָוכשלקחתםָ ָאותנוָלמכונהָ,במרץָבשעהָשלוש;ָ
האמתָבמכונהָלאָהספיקהָ,ובפייסבוקָפתחתםָעודָקבוצה;ָוככהָנותרהָעודָמתלוננתָ,
פצועהָועצובה;ָהכפשתםָאותנ ָוָ ,השחרתםָאותנוָניסיתםָלהוציאָאותיָזונה"ָָ 215.השירָ
זכהָבתהודהָרבהָובעשרותָאלפיָצפיותָ 216,בבחינתָביושָ(חיובי)ָלעברייןָמורשעָכנגדָ
ביושָ(שלילי)ָלקורבנותָָ .
דוגמאותָ מסוגיםָ אחריםָָמצויותָ בכלָ אותםָ מקריםָָשבהםָ מתחריםָ עסקייםָ מנסיםָ
לפגועָ בשמוָ הטובָ ובתדמיתוָ (במוניטין)ָ שלָ עסקָ מתחרהָ ָמשיקוליםָ כלכלייםָ
פסולים;ָָ217בכלָ המקריםָ שבהםָָאדםָָמפרסםָ תמונותָ אינטימיותָ שלָ אישהָ אוָ נשיםָ
בלאָָקבלתָָרשותָָ(לעיתיםָָמדוברָ במעשהָ קונדס ָ,לעיתיםָָבבןָ זוגָ נעזבָ אוָ פגועָָ–ָ
______________
שמועותָורכילותָ,חלקהָמגמתיתָ ,שעיקרהָהכפשתָ ָהמתלוננתָוהשחרתָ ָדמותהָ ".שםָ,פס' ָָ,16תחתָ
הכותרתָ"הביושָהפומביָשלָהמתלוננתָוהשפעתוָעלָהעדויותָבמשפטָ"ָ.
ָ 213דנהָירקציָ"'ההיאָמפרשתָבוכריס'ָ:שיימינגָלאישהָהלאָנכונהָחושףָאתָסיוטָהמתלוננות"ָוואל ָה!ָ
.ָnews.walla.co.il/item/2944316ָ17.3.2016ָNEWS
ָ 214ראוָָמָָ6/16ָ/התובעָ הצבאיָ נ'ָ בוכ ָריסָָ(פורסםָ בנבו ָ;)2.2.2017ָָ,גיליָ כהןָ "אופקָ בוכריסָ הורדָ
בדרגה;ָ השופטים ָ:מעשיוָ מצדיקיםָ ָענישהָ משמעותיתָ יותר"ָ ָהארץָ ָָ2.2.2017
.www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.3618161
ָ 215מילותָ השירָ והסרטוןָ הםָ שלָ גילָ נאור ָ.המנגינהָ היאָ שלָ השירָ המפורסםָ שלָ להקתָ חילָָהָחינוךָ
"חורףָשבעיםָושלוש"ָ(מיליםָ:שלמהָהספרי;ָלחןָ:אוריָוידיסלבסקי)ָ.
ָ 216רןָבוקרָ"'אנחנוָהבנותָשלָבוכריס'ָ:השירָשמוחהָעל ָההטרדותָהמיניותָבצבא" ָָ6.12.2016ָ ynet
.ָwww.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4889361,00.html
ָ 217ראוָעניין ָמאק ָר ָופר ָינטָמערכו ָתָבע"מָ,לעילָה"ש ָָ.189באותוָעניין ָהתקבלהָתביעתָלשוןָהרעָבגיןָ
פרסוםָשליליָבאתר ָהמרשתת ָזאפָ,המתמחהָבהשוואה ָבין ָבתיָעסקָשוניםָהעוסקיםָבאותוָתחוםָ.
חוותָהדעתָהשליליתָשפורסמהָבאתרָהציגהָחווייתָרכישהָשלילית ָאצלָהתובעתָ.התבררָכיָחוותָ
הדעתָפורסמהָאוָמנםָעלָידיָבניָזוגָ ,אךָמיָשעומדתָמאחוריָהפרסוםָהיאָהמתחרהָהעסקית ָשלָ
התובעתָ,שביקשהָלפגועָבאמינותהָשלָהתובעתָבעיניָהצרכניםָ.
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תופעהָשמכונהָ"פורנוגרפייתָנקם"ָ–ָולעיתיםָללאָכלָסיבה) ָ;ָ218באותםָמקריםָשבהםָ
פרסוםָ שליליָ ברשתָָנעשהָָכפעולהָָשלָ נקמהָ אוָ סגירתָ חשבוןָ עםָ אדםָ אוָ תאגידָ
מסוים;ָ 219וכןָבמקרים ָהלא-מעטיםָשבהםָהפרסוםָהמביישָמבקשָלהצחיקָאו ָלצחוקָ
עלָאירועָכזהָאוָאחרָמבליָלגלותָכלָחמלהָאוָהתחשבות ָכלפיָזה ָשצוחקים ָעליוָָ220.
כלָאלהָהןָרקָדוגמאותָלתופעהָהשליליתָוהמסוכנתָ,שבבסיסהָלרובָמניעָפסולָורצוןָ
לפגועָ,אוָלכלָהפחותָחוסרָאכפתיותָ .

פרק ז :נפגעי הביוש המקוון
בשני ָההקשרים ָשלָהביוש ָ(החיוביָוהשלילי) ָוכ ָן ָבשניָאופניָהביוש ָ(הפרטיָוהרשמי ָ)ָ
הביושָָיכולָָלהתייחסָ לאד ָםָָמסויםָָ(קטיןָ אוָ בגיר ָ,חיָ אוָ מ ָת)ָָ221,לקבוצתָ בניָ אדםָ
______________
ָ 218ראוָָ,למשלָָ,אתָָהרשעתםָ שלָ שלושהָ חייליםָ שתיעדוָ חיילותָ מתקלחותָ בבסיסָ צבאיָ והפיצוָ אתָ
הסרטוניםָבווטסאפָ.השלושהָהורשעו ָבעברותָחמורותָשלָהטרדהָמיניתָופגיעהָבפרטיותָָ,ונשלחוָ
למאסרָבפועלָבבית ָסוהר ָצבאיָ.ראו ָנועםָאמירָ"עונשיָמאסרָלחייליםָשצילמוָחיילותָבמקלחותָ
והפיצוָ הסרטונים"ָָמעריבָָָָ.www.maariv.co.il/news/military/Article-487413ָָ5.7.2015כןָ ראוָ
אתָָהרשעתם ָ,במסגרתָ הסדרָ טיעון ָ,שלָ ארבעהָ חייליםָ מבסיסָ טירוניםָ בדרוםָ הארץ ָ,ביניהםָ אףָ
מפקדָ כיתתָ טירוני ם ָ,אשרָ צילמוָ חיילתָ מקיימתָ יחסיָ מין ָ,ללאָ הסכמתהָ אוָ ידיעתהָָָ,והפיצוָ אתָ
הסרטוניםָבווטסאפָ.החיילתָהתלוננהָעלָהמעשהָבמצ"חָָ,ובהמשךָ,לאחרָשגילתהָאתָהיקףָהפצתָ
הסרטוניםָ,חוותהָנזקָנפשיָקשהָוניסתהָלשיםָקץ ָלחייהָ.למרותָחומרתָהמעשיםָוהפגיעהָהקשהָ
בחיילתָ ,הקל ָביתָהדיןָהצבאיָשלָזרועָהיבשהָבעונשיָהמאסרָשלָארבעתָהחייליםָ ,לנוכח ָהסדרָ
הטיעוןָ.ראוָשמעוןָאיפרגןָ"חיילתָניסתהָלהתאבדָלאחרָשמפקדָהכיתהָהפיץָתמונותָעירוםָשלה"ָ
ָ ָ.www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-4ad217e7e7c6f51006.htmָ ָ30.10.2017ָ ָmakoכןָ
ראו ָאת ָהרשעתוָשלָסאברָאבוָעצאָמתל ָשבעָבהפצתָתמונותיהָהאינטימיותָשל ָהשדרניתָשרוןָ
פרי ָ.ראוָָאילנהָ קוריאלָ ורןָ בוקרָ "הורשעָ הצעירָ שהפיץָ תמונותָָעירוםָָָשלָ שרוןָ פרי"ָָָynet
ָ .ָwww.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5263239,00.htmlָ17.5.2018
ָ 219ראוָָ,למשלָָ,ענייןָפלוניתָנָ'ָאלמוניָ,לעילָה"שָָ.208עודָראוָת"אָ(שלוםָחד')ָָ59798-05-15ינאיָנ'ָ
נירָָ(פורסםָ בנבוָָ,)31.5.2016ָָ,שבוָָקיבלָ ביתָָמשפטָ השלוםָ באופןָ חלקיָ תביעתָ לשוןָ הרעָ שלָ
קוסמטיקאיתָנגדָפרסומיםָשלילייםָבפייסבוקָמטעמהָשלָהנתבעתָ ָ– ָלקוחהָלשעברָשלאָהייתהָ
מרוצהָמטיפולָלהסרתָשיערָבלייזרָשעברהָבביתָהעסקָשלָהתובעתָ.
ָ 220ראוָָ,למשלָָָ,הגרָָבוחבוטָ "האָמתָ המכוערתָ עלָ הסרטוןָ שסחףָ אתָ הרשת"ָָָ21.6.2018ָָynet
ָ.www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5293036,00.htmlמדוברָבסרטוןָוירָליָָהמציגָנסיוןָדיווחָשלָ
עיתונאיָשווָדי ָמרחבתָהכותלָָ,שהופָרעָעלָָידיָאישהָמבוגרתָהמחפשתָאדםָבשםָהרצלָ(כנראהָבןָ
זוגה)ָוצועקתָבשמוָ.
ָ 221ראוָס'ָ"(ָ5לשוןָהרעָעלָהמת") ָלחוקָאיסורָלשוןָהרעָ,שָלפיוָ"לשוןָהרעָעלָאדםָשפורסמהָאחריָ
מותוָ,דינהָכדיןָלשוןָהָרעָעלָאדםָחי"ָ.אולםָהסעיףָמגבילָבנסיבותָאלהָאָתָזכותָהגישהָלערכאותָ
שלָמיָשמבקשָלעשותָכןָָ.ראוָוהשווָלָנסיבותָשלָענייןָסנשָ,לעילָה"שָָָ.150
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באוכלוסייהָָ 222,לתאגיד ָ(פרטיָאוָציבורי)ָ 223,לסמ ָלָ 224או ָלמותגָ 225.ניכרָכיָתופעתָ
הביושָָכלפיָ תאגידיםָָועסקים ָ,סמליםָָומותגיםָָהינהָָשונהָָמתופעתָ הביושָָכלפיָָבנָיָ
אדםָחייםָ,ובעינייָהיאָאףָבעייתיתָפחותָהימנהָ.זאתָ,לנוכחָהתוצאהָהקשהָוהשכיחהָ
______________
ָ 222ראוָס'ָ"(ָ4לשוןָהרעָעלָציבור")ָלחוקָאיסורָלשוןָהרעָ,שלפיוָ"ָלשוןָהרעָעלָחברָבניָאדםָאוָעלָ
ציבורָכלשהוָשאינםָתאגידָ ,דינהָכדיןָלשוןָהרעָעלָתאגיד"ָ ָ.אולםָסעיףָזהָ(כמוָס' ָָ)5מגבילָאתָ
זכותָהגישהָלערכאותָשלָמיָשמבקשָלממשָאתָזכותָהתביעהָ.ראוָבענייןָזהָע"אָָ8345/08בןָנתןָ
נ'ָבכריָ,פ"דָסה(ָ ,567ָ )1פס' ָָ 65–28לפסקָדינוָשלָהשופטָדנציגרָ (ָָ.ָ)2011בענייןָזהָנדונהָשאלתָ
קיומהָ שלָ זכותָ תביעהָ למערעריםָָ–ָָחמישהָ חייליָ צה"לָ אשרָ לחמוָ בשנתָָ ָ,2002במהָלךָ מבצעָ
"חומתָמגן"ָ,במחנהָהפליטיםָבג'נין ָ– ָנגדָהמשיב ָמוחמדָבכריָ,אשרָיצרָ,הפיקָובייםָסרטָבשםָ
ג'ני ָן-ג'ניןָָ,אשרָָייחסָ לחייליָ צה"לָ שלחמוָ במחנהָ הפליטיםָ פשעיָ מלחמה ָ.ביתָָהמשפטָ העליוןָ
דחהָאתָהערעורָָ,בקובעוָכיָסָ'ָָ4לחוקָאיסורָלשוןָהרעָמפקיעָאתָכוחָהתביעהָשלָהיחידָבמסלולָ
האזרחיָ,וזאתָלמרותָהקביעהָכיָהסרטָאכןָמָלאָוגדושָבדבריםָשאינםָאמתָוָאשרָאינםָחוסיםָתחתָ
ההגנותָשבחוק ָהאמורָָ.כןָראוָע"א ָָ3322/16אייָדיָאייָחברהָלביטוחָבע"מָנ'ָ ָלשכתָסוכניָביטוחָ
בישראלָָ(פורסםָ באר"ש ָ.)30.4.2017ָָ,עניינוָ שלָ פסקָ הדיןָ בקמפייןָ שיווקיָ שלָ חברתָ הביָטוחָ
המערערתָ,הידועָבכינויוָ"קמפייןָשוקה"ָ,שנגדוָניהלוָהמשיביםָתביעהָבביתָהמשפטָהמחוזיָבגיןָ
עילותָשונותָ,ביניהןָעילהָלפיָחוקָאיסורָלשוןָהרעָ.המשיביםָ,לשכתָסוכניָביטוחָושמונהָסוכניָ
ביטוחָ,טענוָכיָישָלהשקיףָעלָסוכניָהביטוחָכעלָקבוצהָ(להבָדילָמציבור)ָ,וכי ָהפרסוָםָהמביישָ
דבקָבכלָאחדָמחבריָהקבוצהָ.ביתָהמשפטָהעליוןָדחהָאתָטענותָהמשיביםָוקיבלָאתָערעורָהָשלָ
חברתָהביטוחָ ,בקובעו ָכיָהקמפייןָחוסהָתחתָחופשָהביטויָהמסחריָ ,וכיָאיןָעילהָבדיןָהמצדיקהָ
אתָמניעתָפרסומוָָ.עודָראוָָ,לאחרונהָ,ת"אָ(שלוםָת"א)ָָ61284-07-17רוביןָנ'ָאליהוָ(פורסםָבנבוָ,
ָ ,)12.2.2018שבו ָהורהָביתָמשפטָהשלוםָלמחוקָתביעתָלשוןָהרעָשהוגשהָנגדָקבוצתָפייסבוקָָ,
וזאתָבהתבססָעלָהוראותיוָשלָס'ָָ4לחוקָאיסורָלשוןָהרעָ.
ָ 223ראוָָ,למשל ָ,ת"אָ (שלוםָָי-ם)ָָָָ36391-04-14איילָ גורָ מזוןָ איכותָ בע"מָ נ'ָ גרסוןָָ(פורסםָ בנבוָָ,
 ָ.)16.9.2018באותוָ ענייןָ פרסמהָ הנתבעתָ ברשתָ פייסבוקָ דבריםָ מכפישיםָָעלָָאודותָ החברהָ
התובעתָ ובעליהָָ,במטרהָ להפחידָ ולהרתיע ָ.התביעהָ עלָָפיָ חוקָ איסורָ לשוןָ הרעָָהָתקבלהָָָ,
והנתבעתָחויבהָבפיצויָללאָהוכחתָנזקָעלָסךָָ15,000ש"חָ.
ָ 224למשלָָ ,ביוש ָדגלָהמדינה ָ–ָראוָחוקָהדגלָ,הסמלָוהמנוןָהמדינהָ,התש"טָ .1949-כןָראוָלענייןָזהָ
ש-עשרהָָ,
ש ָועדתָהבחירותָהמרכזיתָלכנסתָהש ָ
בג"ץ ָָ 212/03חרותָהתנועה ָהלאומיתָנ'ָי ָוש ָבָ -רא ָ
פ"דָנז(ָ ,750ָ )1פס' ָָ 19–14לפסקָדינוָשלָהנשיאָברקָ,פסק ָדינוָשל ָהשופטָמצא ָ(ָָ .ָ)2003באותוָ
ענייןָ פסלָ יושבָָראשָָועדתָ הבחירותָ תשדירָ לטלוויזיהָָבמסגרתָ תעמולתָָהבחירותָָשלָ תנועתָ
"חרות" ָ,שבוָ נראהָ דגלָ המדינהָ מתנופףָָמעלָ משכנהָ שלָ כנסתָ ישראלָ ובהדרגהָָנהפךָ לדגלָ
פלשתין ָ.ביתָ המשפטָ העליוןָ דחהָ אתָ העתירהָ ברובָ דעותָָָ,ונדרשָ לאיזוןָ המתבקשָ ביןָ הגשמתָ
חופשָהביטויָלביןָהאינטרסָהציבוריָבשמירהָעלָרגשותָהציבורָ,שלומוָובטחונוָ.
ָ 225דוגמהָ לכךָָהיאָָיוזמתוָ שלָָשרָ הכלכלהָ והתעשייהָָבשנתָָ ָ,2017ח"כָ אליָ כהןָָ,לחייבָ בצוָ סימוןָ
מוצריָ טואלטיקהָ במחירָ הממוצעָ שלָ המותגיםָ במדינותָ מחוץָ לישראל ָ.רפורמהָָזוָָ,המכונהָ
"רפורמתָקולגייט"ָ ,מפנהָאצבעָמאשימה ָכלפיָמותגיםָמסוימים ָ–ָמהָשניתן ָלראות ָכביושָָשלהםָ.
ראוָשניָמוזסָ"משרדָהָכלכלהָבארה"ב'ָ:רפורמתָהקולגייט'ָבישראלָָ–ָשיימינג"ָגלובסָָ13.8.2017
 ָ.www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001200991כןָ ראוָ יונתןָ קירשנבאוםָ "במקוםָ
פיקוחָ:שיימינג" ָדבר ָ"ָ :www.davar1.co.il/145783/ָ 26.8.2018משרדָהכלכלהָידרושָהצגתָפערָ
המחירָביןָהארץָלעולםָלגביָָ12מוצריםָנוספיםָ".ביןָהמוצריםָהכלוליםָברשימהָנמניםָשניָסוגיםָ
שלָמשחתָהשינייםָשלָהמותגָקולגייטָ,שניָסוגיָדאודורנטָנשיםָשלָהמותגיםָדאבָוגרנייהָָ,ועודָ.
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שלָהתופעהָ,המיוחדתָאךָורקָלבני ָאדםָחייםָ ,והיא ָהפגיעה ָהנפשית ָהקשה ָהעלולהָ
להיגרםָלמושאָהביושָ 226.בכלָמקרהָ,בכלָהנוגע ָבמיָשאינםָבני ָאדםָ(כגון ָתאגידָאוָ
מותג)ָגםָעומדיםָשיקוליםָאחריםָבאיזוןָהראויָבשאלתָהביושָהמקווןָָ 227.
שָכלפיָאנשיםָבגיריםָ,ניתןָלדברָבכמהָקבוצותָשונותָשלָ
בכלָהנוגעָבתופעתָהביו ָ
נמעני ָהתופעהָ .הקבוצהָהגדולהָביותר ָהיא ָכמובן ָקבוצתָהאנשים ָהפרטייםָ .קבוצהָז ָוָ
אינהָָנהניתָ מהסדרָ חוקיָ מיוח ָדָָ,והיאָ תלויהָ בהסדריםָ החוקייםָ הכללייםָ הקיימיםָָ–ָ
בעיקרָ חוקָ איסורָ לשוןָ הרעָָ,חוקָָהגנתָ הפרטיותָ והחוקָ למניעתָ הטרדהָ מיניתָָ,
התשנ"חָ .1998-הקבוצהָהשנייהָבגודלהָהיאָקבוצת ָעובדי ָ ָהציבור ָ(כגוןָשופטיםָָ228,
שוטריםָָ 229,פרקליטיםָבשירותָהמדינהָ,עובדיםָסוציאלייםָועוד)ָָ 230.קבוצהָזו ָנהניתָ
______________
ָ 226ראוָָ,למשל ָ,עמיתָ תומרָ "תופעתָ 'השָיימינג'ָ ברשת' ָ:אנשיםָ לאָ מתאבדיםָ בגללָ אירועָ נקודתי'"ָ
מעריבָ ָ ָ;www.maariv.co.il/news/israel/Article-478312ָ ָ26.5.2015דורוןָ הרמןָ "שיימינ ָג ָ
קטלני ָ:עשרותָ נעריםָ בריטיםָ התאבדוָָ –ָָעדָ שהמדינהָ התעוררה"ָָָהחדשותָָָ10.7.2017ָָ13
 ָ;13news.co.il/10news/mmnews/145414הדסָ מגןָ "'אלימותָ ברשתָָהורגתָ ילדיםָ יותרָ מסרטןָ,
ואףָ אחדָ לאָ עושהָ כלום' ָ:היזםָ ָשרוצהָ למנועָ אתָ ההתאבדותָ הבאה"ָ ָגלובסָ ָָ11.1.2020
.www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001314195
ָ 227ראוָלביאָ"ביושָלנצח?"ָ,לעילָה"ש ָָ,12בעמ' ָָ.445כךָ ,למשלָָ ,הזכותָלפרטיותָאינה ָחלהָבנוגעָ
אליהםָ.
ָ 228ראוָ עדנהָ אדטוָ "נאורָ יוצאתָ כנגדָ הָ'שיימינג'ָ לשופטים"ָ ָישראלָ היוםָ ָָ14.1.2016
 ָ;www.israelhayom.co.il/article/347813שושיָ חתוקהָ "נשיאתָ העליוןָ מזהירהָ מ'שיימינג'ָ
לשופטים' ָ:הסתהָ היאָ לאָ ָביקורת'"ָ ָwww.mako.co.il/news-law/legal-ָ ָ14.1.2016ָ ָN12
 ָ.q1_2016/Article-f8c4f890d8f3251004.htmבטקסָ השבעתָָהָשופטיםָָהָחדשיםָָשנערךָָָבביתָ
הנשיאָביוםָָָ14.1.2016ציינהָנשיאתָָביתָהמשפטָהעליוןָ,השופטתָמריםָנאורָ,כיָ"אנוָעדיםָהיוםָ,
למרבהָ הצער ָ,לתופעותָ שלָ השמצותָ אישיות' ָ,שיימינג' ָ,שלָ שופטים ָ.לאָ פעםָ הןָ מתבססותָ עלָ
הוצאתָ דבריםָ מהקשרם"ָָָ.ראוָָשםָָ.עודָָיצויןָָכיָ ביוםָָָָ22.5.2016קיימהָ הפקולטהָ למשפטיםָָשלָָ
האוניברסיטהָ העבריתָ בירושליםָָָ,יחדָ עםָ מָכוןָ סאקר ָ,ערבָ עיוןָ לזכרוָ שלָ עו"דָ יונהָ בלטמןָ ז"לָ
בנושאָָ"ָהלבנתָ פניםָ ברבים ָ:שיימינגָ שלָ שופטיםָ ברשתותָ חברתיות"ָָָ,בהנחייתָ השופטָ (בדימ')ָ
פרופ'ָאליעזרָריבליןָ,נציבָתלונותָהציבורָעלָשופטיםָָ,ובהשתתפותָשופטיםָ,חוקריםָמןָהאקדמיהָ
ועיתונאיםָ.
ָ 229ראו ָע"אָ ָ(מחוזיָנצ') ָָ 36021-10-16אסוליןָנ'ָאלחדד ָ(פורסם ָבנבוָ ָ,)28.11.2016ָ ,שם ָנדחהָערעורָ
עלָפסקָדין ָש בוָהתקבלהָתביעתָלשוןָהרעָשהגישָשוטרָבשלָשרשרתָשלָפרסומיםָנגדוָברשתָ
פייסבוקָָ.כןָ ראוָ יניבָָקובוביץָ "אלשיךָ בוחןָָָמימוןָ תביעותָ פיצוייםָ נגדָ אזרחיםָ שעשוָָשיימינגָ
לשוטרים"ָהארץָ.ָwww.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.4191438ָ21.6.2017
ָ 230ראוָבש"פ ָָ 9275/17פלוניָנ'ָמדינתָישראל ָ(פורסם ָבאר"שָָ.)14.12.2017ָ ,באותוָענייןָדוברָבהליךָ
צדדיָאגבָפרשייהָ ָרחבתָהיקף ָשבמסגָרתהָשמוָלהםָשלושהָנאשמיםָלמטרהָלהכשילָולעכבָאתָ
פעילותםָ שלָ עובדיָ ציבורָָ–ָָביניהםָ שופטים ָ,פרקליטים ָ,שוטריםָ ועובדיםָ סוציאלייםָָ–ָָשהיוָ
מעורביםָבטיפולָבסכסוכיםָביןָהוריםָעלָמשמורתָילדיהםָבמסגרת ָמערכתָהרווחה ָובתיָהמשפטָ
לענייניָָמשפחהָָ.שלושתָ הנאשמיםָָפעלוָָבדרךָ שלָ הטרָדהָ ופגיעהָ בפרטיותםָ שלָָאותםָ בעליָ
תפקידיםָ כלָ אימתָ שהחָלטתםָ לאָ נשאהָ חןָ בעיניהם ָ,ובתוךָָכךָ פגעוָָבקטיניםָָבשעהָ שפרסמוָ
פרטיםָ מזהיםָָעלָָאודותיהםָ במטרהָ לחבלָ בהליכיםָָהמשפטייםָ בעניינם ָ.לצורךָ כךָ הפעיָלוָ
הנאשמים ָמערך ָשל ָאתרי ָמרשתת ָודפים ָשוניםָברשתָפייסבוקָ ,שבמסגרתם ָהם ָפרסמוָכתבות ָעםָ
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מהסדריםָ חוקייםָ המיוחדיםָ ל ָה ָ,שהמרכזיָָמביניהםָ מצויָ בסעיףָָָָ288לחוקָ העונשיןָ,
התשל"ז ָ,1977-וכותרתוָ "העלבתָ עובדָָהציבור"ָָָ231.קבוצותָָאפשריותָ נוספותָ ה ָן ָ
בעליָמקצועותָחופשיים ָ(כגון ָרופאים ָואחיותָ,עורכ ָי ָדיןָ,רואי ָחשבון ָועוד)ָָ 232,בעליָ
מלאכהָשוני ָםָ(כגוןָטכנאיםָ,חשמלאיםָ,נגריםָועוד)ָָ,עובדיָמערכותָחינוךָשונו ָתָ(כגוןָ
גננותָ וסייעותָ ָבגניָ ָילדים ָ,מוריםָ ומנהליםָ בבתיָ ספר ָ,סגלָ אקדמיָ זוטרָ ובכירָ
באוניברסיטאות ָ)ָ 233וכן ָידועניםָמכלָהתחומים ָ(ביד ָורָ,ספורטָ,דוגמנותָועוד)ָָ 234.כלָ
הקבוצותָ הל לו ָ,למעטָ כאמורָ קבוצתָ עובדיָ הציבור ָ,אינןָ נהנותָ מהסדרָ חוקיָ מיוחדָ.
קבוצהָנוספתָ ,אךָמסוגָמיוחדָָ ,היא ָהקבוצהָשל ָעוברי ָעברו ָת ָ(עבריינים) ָ– ָחשודיםָ,
נאשמיםָ ואשמיםָָ–ָָשלעיתיםָָננקטָ כלפיהםָָביושָָלצורךָ הכתמתםָָ(סטיגמטיזציה)ָָ.
מטרתוָשל ָביוש ָזהָהיא ָלבזותָאתָהעברייןָמחוץָלכותליָביתָהמשפטָ 235.לאָלמותרָ
לצייןָכיָגםָלקבוצהָזוָאיןָהסדרָחוקיָמיוחדָָ .
באשרָ לתופעתָ הביושָָבקרבָ ילדיםָ ובניָ נוערָָ(להלן ָ:קטינים)ָָ,הכלָָיודעיםָָכיָ
לצמיחת ָהמרשתת ָנלוו ָה ָשימושָרח ָב ָבו ָעלָידי ָקטיניםָ ,הנוטיםָלאמץָאתָ ָהזירהָביתרָ
קלותָ מכלָ קבוצהָ חברתיתָָאחרתָָ236.השימושָ שלָָילדיםָ ובניָ נוערָָבמרשתתָָטומןָ
בחובוָפרדוקסָ:אות ָםָָילדי ָםָָובניָ נוער ָנתפסיםָ הןָ כיזמיםָָ ָוכמשתתפיםָפעיליםָברשתָ
שָ
והןָכקורבנותָשלָגילוייהָהשוניםָ 237.זוָאחתָהסיבותָהמרכזיותָלכךָשתופעתָהביו ָ
______________
תכניםָמילולייםָוגרפייםָקשים ָאשרָהשמיצוָ ,הכפישוָוביזו ָאתָ מושאיָהכתבותָ.בחלקָמהמקריםָ
פרסמוָ הנאשמיםָ תמונותָ שלָ הגורמיםָ השוניםָ שבהםָ ביקשוָ לפגוע ָ,וכןָ תמונותָ שלָ בניָ
משפחותיהםָ,בלווייתָמללָמשפילָומבזהָ.ראוָשםָ,פס'ָָ ָ.2
ָ 231ראוָבהקשרָזהָענייןָסגלָ,לעילָה"שָָ.128
ָ 232ראוָ רנןָ נצרָ "השיימינגָ מגיעָ לבתיָ החוליםָָָ–ָָומכהָ ברופאיםָ ובאחיות"ָָגלובסָָָ14.2.2016
ָ.www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001102055עלָפיָהכתבהָ,שנתָ"ָ2015עמדהָבסימןָ
התעצמותָגוברתָוה ולכתָשלָתופעתָהשיימינגָבבתיָהחוליםָ.עדָכדיָכךָ,שלראשונהָנדרשוָבבתיָ
החוליםָלהתמודדָעמהָבכליםָניהולייםָולגבשָמדיניותָארגוניתָוכלליָהתנהלותָלצוותָהרפואי"ָָ.
ָ 233ראוָבהקשרָזהָשלומיָוינברגָ"לשוןָהרעָבמערכתָהחינוך"ָעורךָהדיןָ(ָ102ָ,31אפרילָָ.)2016
ָ 234ראוָבהקשרָזה ָאת ָהתופעהָהפסולהָשלָהפצתםָברשתותָהחברתיותָשלָתצלומיָעירוםָשלָדמויותָ
מוכרות ָ,ביניהןָ בוגרתָ הריאליטיָ ענתָ הראלָ ושדרניתָ הספורטָ שלָ ערוץָָָָ1שרוןָ פרי ָ.פריָָנהפכהָ
לקורבןָלביושָ ָברשתָלאחרָשמכשיר ָהטלפוןָהנייד ָשלהָנגנבָותמונותיהָהאינטימיותָהופצוָבאופןָ
נרחבָ ברשתָָ,בעיקרָ באמצעותָ ווטסאפ ָ.לדבריה ָ,היהָָזהָָ"אונסָ וירטואלי" ָ.ראוָָדו ָחָָשנתיָ:
התקשורתָבישראלָָ,2016לעילָה"שָָ,13בעמ'ָָ27וָ.73-כןָראוָוהשווָלמקורותָבה"שָָ218לעילָ.
ָ 235השווָקאבאליוןָושהםָ,לעילָה"שָָָ,1בעמ'ָָ.99
ָ 236גולןָ,לעילָה"שָָ,84בעמ'ָָ.271
ָ 237שםָ,בעמ' ָָ.269יפיםָלענייןָזהָדבריוָ שלָהשופטָעמיתָ בעניין ָפ ָלוניָנָ' ָמדינתָישראלָ ,לעילָה"שָ
ָ,201פס'ָ"ָ:4המסוכנותָשלָפעםָשינתהָאתָפניהָולפנינוָמסוכנותָמסוגָחדשָ.האינטרנטָאינוָמרחבָ
וירטואלי-סטריליָ כללָ וכלל ָ.האינטרנטָ חודרָ לחייםָ האמיתיים ָ,ומציבָ סכנותָ שלָ ממשָ בתחומיםָ
ובדרכיםָלא ָשיערו ָראשוניםָ...כפהָ אָדומהָכברָאינהָמסתובבתָביערָשורץָזאביםָ,היאָמשוטטתָ
במרחבָהאינטרנטיָ,שםָאורביםָלהָציידיםָוטורפיםָמסוגָאחרָ.בעברָ ,יכולָהיהָההורהָלשמורָעלָ
ילדוָשלאָיסתובבָבמקומותָמסוכניםָאוָבשעותָמסוכנותָ.לאָכךָההורהָשלָהיוםָ,המתקשהָלהגןָ
עלָילדיוָמהסיבהָהפשוטהָשהסכנהָאורבתָלקטיןָבחדרו-שלוָ,מאחוריָהדלתָהסגורהָ.אלוָהסכנותָ
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חריפהָבמיוחדָאצל ָילדיםָובנ ָי ָנוערָ .זאתָ ,הןָמבחינתָממדי ָהתופעה ָ– ָמהירותָהפצתָ
הפרסוםָָומספריָָהשיתופיםָ והפרסומיםָָ–ָָוהןָ מבחינתָ עוצמתָ הפגיעהָ בקטיןָָמושאָ
הפרסוםָָ.מידעָשמועבר ָכיום ָדרך ָהמרשתת ָע ָלָָידי ָילדָאוָילדהָָ,נערָָא ָוָָנערהָ,בדרךָ
כללָבאמצעותָהטלפוןָהניידָ,מגיעָמיידָלמאותָאחריםָ .הממדיםָהםָעצומיםָ ,וכךָגםָ
עוצמתָ הפגיעה ָ,כפיָ שנראהָ מ ָייד ָ.חלפוָ הזמניםָ שבהםָ החשיפהָ הייתהָ מועטהָָָ.אכןָ,
לצדָ יםָ המידעָָשה ָמרשתתָָמנגישהָ לכללָ המשתמשיםָ בהָָ,הכירוָ בתיָ המשפטָ בכךָ
שהרשתָ יצרהָ מסוכנותָ מזןָ חדשָָ,במיוחדָ לגביָָקט ָיניםָָ,מסו ָכנותָ שישָ להָ קיוםָ ללאָ
מימדָ פיזיָָָ238.למרב הָ הצער ָ,גםָ קבוצתָ הקטיניםָ אינהָ נהניתָ מהסדרָ חוקיָ מיוח ָדָָ,
ותלויהָבעיקרָבהסדריםָהחוקייםָהכללייםָשנסקרוָבנוגעָלאוכלוסייתָהבגיריםָ(שאינםָ
עובדיָציבור)ָ .עלָעוצמתָהסכנה ָוממדיהָ ,הןָלענייןָבגיריםָוהןָלענייןָקטיניםָ ,אעמודָ
להלןָבמסגרתָהדיוןָבנזקיָהביושָהמקווןָָ .

פרק ח :נזקי הביוש המקוון
חז"לָָאמרוָכיָ "כלָהמלביןָפניָ חבירוָברביםָ כאילוָשופךָ דמים"ָָ239.עלָָפיָָהתלמודָָ,
ביושוָשלָאדםָהינוָעבָרה ָחמורהָיותרָמפגיעהָפיזית ָבגופו!ָ 240הדברים ָעשויים ָללמדָ
עלָחומרתָהנזקיםָשלָהביושָבמרשתתָוברשתותָהחברתיותָָ .
כפיָ שראינוָ ָ,הרשתָ ָהמקוונתָ ָמאפשרתָ מגווןָ אפשרויותָ שלָ הפצתָ פרסומיםָ
שלילייםָָ,ונוסףָעלָכךָהיאָמאפשרתָלהוסיףָלאותםָפרסומיםָפוגענייםָמשתתפיםָרביםָ
תוךָזמןָקצרָ.ריבויָהמשתתפיםָויכולתם ָליטולָחלקָפעילָבביוש ָמעודדיםָאתָהפוגעָ
ומגדיליםָ אתָ עוצמתָ הפגיעהָ ואתָ היקפה ָ.יותרָ מכך ָ,לעיתיםָָהנפגעָָאינוָ מודעָָכללָ
לפגיעהָָ,ופעמיםָָרבותָ הואָ אינוָָיכולָ להימלטָ מנזקיהָָ.למרבהָ הצער ָ,הנזקיםָ יכוליםָ
להיותָשוניםָומגווניםָָ,ולהגיעָלעיתיםָלעוצמותָאדירותָָ .
אכןָ,הביושָהמקווןָעלולָלגרוםָנזקיםָעצומיםָלנפגעָ,כגוןָנזקיםָכלכלייםָלאדםָאוָ
לתאגיד ָ(בשל ָהפגיעה ָבשםָהטוב ָשלָהפרטָ,במוניטין ָשלָהתאגיד ָוכדומ ָה);ָ 241נזקיםָ
______________
החדשותָָ,והמשפטָצריךָאפואָלָהתאיםָעצמוָלהתמודדָעםָתת-התרבותָהעברייניתָשלָהרשתָ.זאתָ,
מבליָלשכוחָאתָהיתרונותָוהצדדיםָהחיובייםָשברשתָ,ומבליָלגלושָל'פאניקהָמוסרית'ָולהרתעת-
יתרָ ָ".
ָ 238עדנהָ ארבלָ "הילדָ בראיָָָהמשפט"ָָספרָ ָדור ָיתָ בינישָָ(ָָ577ָָ,567קרןָ אזולאי ָ,איתיָ בר-סימן-טובָ,
אהרןָברקָושחרָליפשיץָעורכיםָ.)2018ָ,
ָ 239בבליָ,בבאָמציעאָנחָ,ע"בָ.יוערָכיָעלָפיָהתלמודָָ,ביושָהינוָאכןָמעשהָשלָ"הלבנתָפניםָברבים"ָ.
ָ 240ראוָ נחוםָ רקוברָ "שיימינגָ (ביוש)ָ במשפטָ העברי"ָָדףָ שבוע ָיָָ(ָָ1209פרשתָָמשפטים ָ,התשע"ז ָ)ָ
.ָwww.biu.ac.il/JH/Parasha/mishpatim/Rakover.doc
ָ 241ראוָָ,למשל ָ,ע"פָָָָ2386/16חכיםָ נ'ָ מדינתָ ישראלָָ,פס'ָָָָ10לפסקָ דינוָ שלָ השופטָ מזוזָָ(פורסםָ
באר"שָָ.)30.5.2016ָָ,המערערָ טעןָָכיָ עודָָבטרםָ החלָ ההליךָָהמשפטיָ נגדוָָולפניָָהרשעתוָ בדיןָ,
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לתאָהמשפחתיָעדָכדיָהרסָהתאָהמשפחתי;ָנזקיָגוףָמקוםָשהביוש ָהובילָלאלימותָ
פיזית ָאוָלפגיעהָעצמית; ָנזקיםָנפשייםָ(דוגמתָחרדהָודיכאון)ָומצוקותָפסיכולוגיותָ
(דוגמתָתסכולָ,כעסָ,תוקפנותָופגיעהָבהערכהָהעצמית); ָוהנזקָהגדולָמכולםָ ,שהינוָ
לרובָ תוצאהָ שלָ מצוקהָ נפשיתָָ–ָָהתאבדות ָ,כפיָ שקרהָָ,למשל ָ,במקרהָ המצערָ שלָ
הנערהָהקנדיתָאמנדהָטודָ,שהוזכרָקודםָלכןָ.אכןָ,ישָלהביןָולהפניםָכיָפגיעתָהביושָ
עלולה ָלהובילָלגרועָמכלָָ 242,כפיָשקרהָלמרבהָהצערָאףָבמקומותינוָ ,באותוָמקרהָ
עצובָ ומזעזעָ שלָָהנערָ דוד-אלָ מזרחיָ ז" ָלָָממעלהָ אדומים ָ,שתלהָ אתָ עצמוָ בינוארָ
ָ,2011והואָבן ָחמש-עשרה ָשנ ָהָ ,בעקבותָשלושהָסטטוסיםָפוגענייםָשפורסמוָבעמודָ
הפייסבוקָשלוָ,ובהם ָהקניטו ָאותו ָולעגוָלוָָ 243.במקרהָאחרָ ,עדיָ,נער ָבן ָשש-עשרהָ
שתָָ,מתארָָבטורָ מיוחדָָ,
שָָבר ָ
מחיפה ָ,שכיוםָ מדריךָָבניָ נוערָ בנושאָ שלָ מניעתָָביו ָ
שָ
לקראתָ "שבועָ הגלישהָ הבטוחהָ ברשת"ָָָ,אתָ סיפורוָ האישיָ הקשהָָ,שכל ָלָָביו ָ
ואלימותָמילוליתָבפייסבוקָ ,ש ָהובילו ָאףָלאלימותָפיזיתָ,עדָ ָכ ָדי ָכך ָשחשבָעלָדרכיםָ
לשיםָקץָלחייוָ 244.כןָרא ָוָמקרהָנוסףָשלָביושָוהתנכלויותָברשתָשהובילָשתיָנערותָָ,
הלומדותָבכיתהָחָ ,ל ָניסיון ָלשיםָקץָלחייהןָָ 245.ישָלשובָולהדגישָכיָנזקיםָנפשייםָ,
נזקיָגוףָוהתאבדויותָבולטיםָבמיוחדָבהקשרָשלָביושָקטיניםָברשתָ .
מקרהָ נוראָָשלָ התאבדו ָתָָבעקבותָָביוש ָ,הפעםָ שלָ בגירָָ,הואָָהמקרהָָשלָ מנהלָ
לשכת ָרשותָההגירהָוהאוכלוסין ָבתל ָאביב ָאריאלָרוניסָז"לָ.רוניס ָירה ָבראשוָ,במאיָ
ָָ,2015בעקבות ָביושָָמופקרָשספגָברשתָפייסבוקָ,שםָיוחסהָ לוָגזענותָָכלפיָָצעירהָ
שהגיעהָאלָלשכתָהאוכלוסיןָבניהולוָוטופלהָ ,ביןָהיתרָ ,גםָעל ָיד ָיוָ.פוסטָשפרסמהָ
אותהָצעירה ָברשתָ ,שהאשיםָאותו ָבגזענותָ ,נהפךָ ָלווי ָרלי ָתוךָשעותָספורותָ ,ובעטיוָ
נטלָָרוניסָ אתָ חייוָָ,והואָ בןָָארבעיםָ ושבעָָ.בטרםָ שםָ קץָ לחייוָָ,פרסםָָרוניסָָפוסטָ
משלוָבפייסבוקָ ,ובוָהסביר ָכיָהואָעושהָזאתָלאחרָשאותוָפוסטָשבוָהואשםָביחסָ
גזעניָכלפיָאותהָאישהָשפנתהָללשכהָעוררָ"פסטיבלָתקשורתי"ָוזכה ָביותרָמָ6,000-
______________
נעשהָלוָביושָברשתות ָהחברתיותָ,ברדיוָובטלוויזיהָ,והדברָהובילָלקריסתָעסקוָ.ביתָהמשפטָלאָ
דןָבטענהָ.
ָ 242שכיחותהָשלָָתופעתָהביושָָברשתותָונזקיהָהקשיםָהובילוָלהכרזתוָשלָהשרָלבָטחוןָהפניםָָבשנתָ
ָ 2016ח"כָגלעדָארדןָ,בדיון ָשנערךָ בָוועדהָלזכויותָהילדָבכנסתָבנושא ָ"שיימינגָ(ביוש)ָברשתותָ
החברתיות"ָָ,כיָ"הנושאָהזהָ...מהווהָהיוםָאתָאחדָמשלושתָהנושאיםָהכיָמרכזייםָשָמטרידיםָאתָ
אזרחיָ מדינתָ ישראל"ָָ.פרוטוקולָ ישיבהָ מס'ָָָָ96שלָ הוועדהָ לזכויותָ הילד ָ,הכנסתָ הָ2ָָ,20-
(ָ.)1.8.2016
ָ 243עציוניָ"בריונותָבמגרשָהמשחקיםָהָמקוון"ָ,לעילָה"שָָ,2בעמ'ָָ;470יוסיָאליָועמריָמניבָ"'ָחינכתיָ
ילדָ כדיָ שיבואוָ מפלצותָ וירמסוָ אותו?'"ָָwww.makorrishon.co.il/nrg/online/ָָ16.7.2011ָָnrg
ָ;1/ART2/260/106.htmlמשהָשטיינמץָ"אמוָשלָהנערָשהתאבדָבגללָפוסט'ָ:מרתיחהָהקלותָבהָ
מבצעיםָלינץ'ָברשתָ'"ָמעריבָ.ָwww.maariv.co.il/news/israel/Article-478166ָ25.5.2015
ָ 244חדשותָ ָ"ָ ָ2בריונותָ ָברשת ָ:קראוָ ָליָ הומוָ בפייסבוק ָ,חשבתיָ להתאבד"ָ ָָ10.2.2015ָ ָN12
.www.mako.co.il/news-money/tech-q1_2015/Article-c4a6a55a7737b41004.htm
ָ 245יוסיָ זילברמןָ "אשדוד ָ:ניסיוןָ התאבדותָ כפולָָשלָ נערותָ בגללָ הצקותָ בפייסבוק"ָָָ1.3.2012ָָN12
.www.mako.co.il/news-israel/local/Article-cf72aadef0dc531018.htm
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שיתופיםָ,ש"כלָאחדָמהםָחץָמחודדָשננעץָבבשרי"ָָ 246.מקרהָמצערָזהָמהווהָדוגמהָ
כואבתָ לתוצאהָָהקיצוניתָ שעלולהָ להיגרםָ בשלָָביושָָשסוחףָ אחריוָָתגובותָ קשותָ
וארסיותָ,אשרָמתעצמו ָתָומתרבותָללאָידָמכוונתָומרסנתָָ .
בהקשרָ זהָ אי-אפשרָ לאָ להזכירָ מקרהָ התאבדותָ מצערָ ָנוסףָ ָ,שאירעָ ָביוםָ
ָ ,5.7.2015כאשר ָקציןָהמשטרהָהבכי ָר ָתנ"צָאפריםָברכהָז"לָָ ,ראשָהיחידהָהארציתָ
לחקירותָ הונאהָָ,ירהָ בראשו ָ.ישָ לצייןָ כיָ ברכהָ המנוחָָהיהָ ביןָ באיָ חצרוָ שלָָהר ָבָ
הנערץָ יאשיהוָָפינטו ָ,ולמרותָ זאתָ הביאָ לידיָָהפללתוָ בביצועָָעברותָָשלָָמתןָ שוחדָ
ושיבושָהליכיָמשפטָָ 247.יש ָהסבוריםָכי ָהתאבדותו ָשלָתנ"צָברכה ָקשורה ָלפעולותָ
ביושָָעקביותָָשננקטו ָנגדוָָעלָָ ָידיָָחסידיוָ שלָ הרבָָומקורביםָ לרבָ (יחצנים ָ,עיתונאיםָ
ואחרים)ָ,ביןָהיתרָבמרשתתָָ 248.כ ָךָ,למשלָ,אתרָהחדשותָָnews1ניהלָמסעָצלבָפרועָ,
אליםָ וחסרָ עכבותָ נגדָ הקציןָָ,ובמסגרתוָָהאשיםָָאותוָ בשחיתותָ וכינהָ אותוָ בשמותָ
תוארָ מזעזעיםָָָ249.ישָָלהדגישָָכיָָמסעָ הביושָָהמתוזמרָ והמאורגןָ נגדָָתנ"צָָאפריםָ
ברכהָָז"לָָהעלהָ חרסָָ,אךָָלדאבוןָ הלבָָהוב ָילָָלמותוָָ.למרבהָ הצערָָ,נראהָ ששלושתָ
מקריָ ההתאבדותָָהללוָָשהוצגוָ בהקשרהָָשלָָתופעתָָהביושָָָהמקווןָ בישראלָ אינםָ
המקריםָהיחידיםָָ 250.
בהמשךָישירָלפרשתָברכהָישָלצייןָולהבהירָכיָלאָכלָאדםָשנחשףָלביושָייחשףָ
גםָלתיקוןָהטעותָ,ככלָשהטע ָותָאכןָתתוקןָ.ובכלָמקרהָ,אתָהחשדָהמתמצהָבאמירהָ
"איןָעשןָבליָאש"ָואתָהתיוגָהשליליָיהיהָקשהָמאודָלמרקָ,ולרובָבחיפושָקלָברשתָ
______________
"ָ 246מנהלָ בלשכתָ האוכלוסיןָ התאבדָ לאָחרָ שהואשםָ בגזענות"ָ ָָ24.5.2015ָ ָnrg
ָ;www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/696/449.htmlטלָרפאלָ"החוקָהישראליָלא ָבנויָ
להתמודדָ עםָ ה'שיימינג'ָ ברשת"ָָwww.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/ָָ30.5.2015ָָnrg
.ָ697/366.html
ָ 247לפרטיָ הפרשהָ ראוָ ת"פָ (מחוזיָ ת"א)ָָָָ43357-09-14מדינתָ ישראלָ נ'ָ פינטוָָ(פורסםָ בנבוָ,
ָ ;)12.5.2015ע"פ ָָ 4301/15פינטוָנ'ָמדינתָישראלָ,פס' ָָ 26–2לפסקָדינוָשלָהשופטָמזוז ָ(פורסםָ
באר"שָ;)5.1.2016ָ ,וכןָספרהָשלָהעיתונאיתָעדי ָמאירי ָאםָרקָהיוָנותניםָליָלדבר ָ– ָסיפורוָשלָ
אפריםָברכהָ,החוקרָ ָמספרָָ.)2020(ָ1
ָ 248משהָ באָ גדָ "הכירוָ אתָ הרוצחָ שלָ ברכה ָ:ה'שיימינג'"ָ ָחרדי ָםָ ָָ6.7.2015ָ ָ10
ָ;ch10.co.il/news/183479/#.XsWjtGhvY2wגידיָוייץָ"הסיפורָמאחוריָהתאבדותוָשלָתת-ניצבָ
אפריםָ ָברכה"ָ ָהארץָ ָ ָ;www.haaretz.co.il/news/law/1.2676374ָ ָ5.7.2015לי-אורָ אברבךָ
בס ָwww.globes.ָ 27.4.2016
"משפחתוָשלָאפריםָברכהָז"לָנגד ָהתקשורתָ:רדפוָוגמרוָאותו" ָגלו ָ
.ָco.il/news/article.aspx?did=1001120680
ָ 249וייץָ,שםָ.
ָ 250כךָ,בתקשורתָהדיגיטליתָפורסםָכיָגרושתוָוארבעתָילדיוָשלָתושבָצפוןָהארץָטוענים ָ – ָבכתבָ
תביעהָשהוגשָ מטעמםָ לביתָהמשפָטָהמחוזיָבחיפה ָ–ָָכיָ פרסומיםָ שקרייםָ בפייסבוק ָעל ָאודותָ
גנבהָ ,הםָשהובילו ָלהתאבדותוָ.האבָהמנוחָהותירָמכתבָלקרוביו ָשבוָ
אביָהמשפחהָ ,שייחסו ָלו ָ ָ
הגנבהָָָ,וסיפרָ עלָ המצוקהָ והצערָ שנגרמוָ לוָ בשלָ הפרסום ָ.רָאוָָברָהנוָ טגניהָ
הכחישָ אתָ דברָ ָ
"התאבדָָ ָ–ָ ָבגללָ פוסטָ ָבפייסבוק"ָ ָwww.mako.co.il/news-israel/local-ָ ָ21.6.2016ָ ָN12
 ָ;q2_2016/Article-64405bc78df6551004.htmאחיהָ ראב"דָ "תובעיםָ פיצויָ ממפרסםָ פוסטָ:
התאבדָבגללָשיימינג"ָ.www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4872983,00.htmlָ1.11.2016ָynet
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תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות

יהיה ָאפשר ָלאתרָאתָמעשהָהביוש ָההיסטוריָ,שכן ָלעיתים ָהפרסוםָהשליליָאינוָניתןָ
להסרהָ ,והואָנשמרָללאָהגבלתָזמןָ.אם ָלפני ָעידן ָהמרשתת ָוהרשתות ָהחברתיו ָת ָהיהָ
לפגיעהָ בשםָ הטובָ ובפרטיותָ "תאריךָ תפוגה"ָָ,כיוםָָ"המידעָ נצרבָ לעדָ במרחבָ
הווירטואלי"ָָ 251,כפיָשיעידָסיפורהָשלָיםָקאטלָ,אשרָתיעודָאינטימיָשלה ָ– ָשהופץָ
במזידָברשתותָהחברתיותָע ָלָָידיָבןָ זוגהָ לשעבר ָ,ואףָ הועלהָ מאוחרָיותר ָלמרשתתָ
ללאָידיעתה ָ–ָָאינו ָמרפהָ,צץ ָמדי ָתקופה ָבעודָקבוצהָָובעודָאתרָָ,ומצריךָָכלָפעםָ
פנייה ָלאתרָבדרישהָלהסרתָהסרטוןָ .בלשונה"ָ:אתָהרגעיםָהכיָאינטימייםָשליָ,שהיוָ
צריכיםָ להישארָ פרטייםָ לכלָ החיים ָ,אףָ אחדָ לאָ יכולָ למחוקָ מהאינטרנטָ לתמידָ.
הפגיעהָנמשכתָואניָנאלצתָלחיותָאותהָבכלָפעםָמחדשָ 252"ָ .
זאתָועודָ ,ניתןָ ָלזהותָמקרים ָשבהםָהביוש ָברשת ָהזיקָלאָרקָלפרטָהנפגעָ ,מושאָ
הביושָ ,אלאָאףָלפרטָהפוגעָ,וזאתָמקוםָשהואָלאָהיהָערָלנפיצותָהפגיעה ָבאמצעותָ
הרשתָ המקוונת ָולתוצאותיהָהקשותָָ.כךָָ,למשלָ,פלוניָ מפרסםָָברשתָָאמירהָשלילי ָתָ
עלָאודותָאלמוניָ,מבליָלָצפותָאתָממדיָהתפוצהָואתָממדיָהפגיעהָהנפשיתָבאלמוניָ.
לאחרָ מעשהָ פלוניָָמצטערָ עלָ שעוללָָ,ונושאָ בעולָ מעשהוָ הנמהרָ ובאשמהָ מוסרי ָתָ
כבדהָָ.ניתןָ להניחָ כיָ כךָ א ָירעָ לאותהָ אישהָ צעירהָ שגוללהָ אתָ שאירעָ להָ באותהָ
לשכתָהגירהָואוכלוסיןָשנוהלהָעלָידיָאריאלָרוניסָז"לָָ .
שָָהמקווןָ ישָ כדיָ להזיקָָלחברהָ
לסיוםָ פרקָ זהָ ישָ לומרָ כיָ נ ָיכרָ שבתופעתָ הביו ָ
בכללותהָ,שהריָבעצםָהביושָבמרשתתָוברשתותָהחברתיותָ,הפוגעָקשותָבשמוָהטובָ
שלָ אדםָ ובפרטיותוָָ,ישָָכדיָ להנמיךָ אתָ הסטנדרטיםָ החברתייםָ והמוסרייםָָהמצופיםָ
מהחברהָולהובילהָלתהומותָלאָראוייםָָ 253.

פרק ט :דרכי ההתמודדות עם תופעת הביוש המקוון
שָ
שניָ התחומי ָםָ ָהמשפטייםָ ָהמרכזייםָ שנועדוָ לחקורָ ולהסדירָ אתָ תופעתָ הביו ָ
במרשתתָָוברשתותָ החברתיותָָהםָָתחוםָ "המשפטָ והטכנולוגיה"ָָ254ותחוםָ "המשפטָ
והתקשורת"ָָ.שניָ התחומיםָ הינםָ תחומיםָ עצמאייםָ ומרכזייםָָשעוסקיםָ בהםָָחוקריםָ
______________
ָ 251בלשונוָ שלָ השופטָ ג'ובראןָ בענייןָָקטיעיָָ,לעילָ ה"שָָ ָ,66פס'ָָָָ9לפסקָ דינוָָ.כןָ ראוָָשםָָ,פס'ָָָ19
לפסקָָדינוָ שלָ השופטָ הנדלָָָ.ראוָ גםָָאשרתָ אילוןָ וערןָ טוךָ "בעקבותָ הזמןָ האבוד ָ:ממדָ הזמןָ
בפרטיותָ ברשתותָ חברתיות"ָָמשפט ָ,חברהָ ותרבותָָבָָ ָ.)2019(ָָ101במאמרםָָָעומדיםָ השנייםָ
(חוקריםָבמחלקהָלהנדסתָתעשייה)ָעלָ"נצחיותָהמידעָברשת"ָ,עלָהיבטיהָהשוניםָ(ראוָשםָ,בעמ'ָ
ָָ,)107–103אךָ גםָ עלָ פתרונותָ אפשרייםָָלקשייםָָש"נצחיותָ המידע"ָָמביאהָ עימהָָ,כגוןָָ"הזכותָ
למחיקה"ָ("ָשכחהָדיגיטלית")ָָ(ראוָשםָ,בעמ'ָָ.)124–118
ָ 252יםָקאטל ָ"קולָפרטיָ:חשופהָ:המאבקָהפרטיָלחוקָהסרטונים" ָמשפטָ,חברהָותרבות ָב ָָ369ָ ,365
(ָ.)2019
ָ 253השווָָ,Warren & Brandeisלעילָה"שָָ,168בעמ'ָָ.196
ָ 254בהקשרָזהָראויָלהזכירָאתָהרשותָלטכנולוגיהָומשפטָ(רמו"ט)ָשבמשרדָהמשפטיםָָ.
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באקדמיה ָ,מחוקקים ָ,עורכיָָדיןָ ושופטים ָ,תוךָ התייחסותָ מתחייבתָ למגווןָָרחבָ שלָ
נושאיםָ ,כגון ָכבודָהאדםָ,חופשָהביטויָ,הזכותָלשםָטובָ ,הגנתָהפרטיותָ,לשוןָהרעָ,
טלקומוניקציהָ,אבטחתָמידעָועודָָ 255.
שהמשפטָ אינוָ יודעָָעדייןָָדיָָכיצדָָלהתמודדָָבאופןָ
אפתחָ ואומרָ כיָָעמדתיָ היאָָ ָ
הנכוןָ ביותרָָעםָ עידןָָהתקשורתָָהחדשָָשהביאהָָעימהָָהמרשתתָָ–ָָהעידןָ הדיגיטליָ.
אפילוָאינכםָמקבליםָעמדהָזוָ ,בוודאי ָתסכימוָ,לכלָהפחותָ ,שהמשפטָמתקשהָמאודָ
להתמודדָעםָהעידןָהחדשָהזהָ.היטיבָלתארָזאתָהשופטָסולברגָבאומרו ָָ :
"בידועָ כיָ המשפטָ מדדהָָבעצלתייםָ אחרָ חידושיָ העולם ָ,וכיָ החקיקהָ אינהָ
מדביקהָאתָקצבָהתקדמותָהמדעָויישומיוָ.מפָריָהחוקָמסתגליםָל ָקדמהָמהרָ
יותרָמא ָוכפיוָ.זוָאקסיומהָ.לראשוניםָאיןָעכבות;ָלאחרוניםָישָָ 256".
דוגמהָלקושיָשלָהמשפטָלהתמודדָעםָעידןָהרשתותָהיאָהפַָרסהָבכלָהנוגעָבצוויָ
איסורָפרסום ָאגבָחקירותָפליליותָ ,לרובָמכוחָסעיפים ָָ ָ71–70וָ 75-לחוקָבתיָהמשפטָ
[נוסחָמשולב]ָָ ,התשמ"דָ 257.ָ1984-בהקשרָזהָיש ָהטועניםָכיָבע ָידן ָהדיגיטליָנשחקהָ
האפקטיביותָשלָמוסדָצוויָאיסורָהפרסוםָ ,שכן ָהדרכיםָלהפרתם ָרבותָופשוטותָ,כלָ
שכןָעלָרקעָהאנונימיותָהמאפיינתָאתָהמרחבָהווירטואליָָ 258.כךָָ ,למשלָ ,בחורףָשנתָ
 ָ,2013בפרשתָָהזמרָָאיילָ גולןָָָ259,הגםָ שניתןָ צוָָהאוסרָ אתָ פרסוםָ שמוָ שלָָ"הזמרָ
המפורסם"ָ ,שיוחסוָלוָחשדות ָבפלילים ָבנוגעָליחסיםָעםָקטינותָ,זהותוָכמוָגםָשארָ
פרטיָ הפרשהָ פורסמוָ ָ,במשךָ ָיותרָ ָמשבועָ ָ,בכלָ הרשתותָ החברתיותָ ובבלוגיםָ
______________
ָ 255ראוָ גיאָ פסחָ "משפט ָ,זיכרוןָ ושכחהָ בעידןָ השעתוקָ הדיגיטלי"ָָמשפט ָ,חברהָ ותרבותָָ –ָָרשתָ
משפטיתָ:משפטָוטכנולוג ָיותָמידעָ(ָ361ניבהָאלקין-קורןָומיכאלָבירנהקָעורכיםָ.)2011ָ,
ָ 256ענייןָָ ָאי ָגודָ האינטרנטָ הישראליָָ,לעילָ ה"שָָָָ,137פס'ָָָָ23לפסקָ דינוָ שלָ השופטָ סולברגָ (ָָ.)2013
לקשייָהאכיפהָבמרחבָהמקווןָראוָגםָמיכלָאגמון-גונןָ"האינטרנטָכעירָמקלט?!ָהסדרהָמשפטיתָ
לאורָאפשרויות ָהעקיפהָהטכנולוגיותָוגלובליותָהרשת" ָמשפטָ,חברהָותרב ָות ָ– ָרשתָמשפטיתָ:
משפטָוטכנולוגיותָמידעָ(ָ207ניבהָאלקין-קורןָומיכאלָבירנהקָעורכיםָ ָ.)2011ָ,
ָ 257נוסףָעלָָההוראותָשבחוקָבתיָהמשפטָקייםָמגווןָרחבָשלָהוראותָחוקָנוספותָהמאפשרותָהוצאתָ
צוויָ איסורָ פרסוםָָָבהתאםָ לעילותָ המרכזיותָ שקבעָ המחוקקָ להוצאתָ צוויםָ כאלה ָ:הגנהָ עלָ
הפרטיות ָומניעתָפרסוםָלשוןָהרעָ,הגנהָעלָאינטרסָציבוריָועל ָבָטחוןָהמדינהָ ָ,והצורךָבשמירהָ
עלָתקינותָההליךָהשיפוטיָ.לענייןָצוויָאיסורָפרסוםָשלָמידעָבעלָאופיָבטחוניָראוָתהילהָשוורץָ
אלטשולרָוגיאָלוריאָצנזורהָוסודותָביטחונייםָבעידןָהדיגיטליָ(ָ46–42מחקרָמדיניותָָ,113המכוןָ
הישראליָלדמוקרטיהָ.)2016ָ,
ָ 258עניין ָחברה ָפלונית ָבע"מָ,לעילָה"ש ָָ,86פס' ָָ 22–15לפסקָדינוָשלָהשופטָפוגלמןָ .יודגשָכי ָביתָ
המשפטָבאותוָענייןָאינוָמוכָןָלקבלָאתָהטענה ָכיָפחתָהטעםָבהוצאתָצוויָאיסורָפרסוםָ .כנגדָזהָ
ראוָגל ָמורָ"איןָמקוםָלצוויָאיסורָפרסום" ָwww.ynet.co.il/articles/0,7340,L-ָ 29.4.2004ָ ynet
 ָ,2908208,00.htmlהסבורָ כיָָהנסיונותָ הכושליםָ שלָ בתיָָהמשפטָ לעצורָָאתָ זרימתָָהמידעָ
באמצעותָצוויָאיסורָפרסוםָ"לאָרקָפוגעיםָבדמוקרטיהָאלאָגםָאנכרוניסטיםָ,שרידָלעידןָשקדםָ
לאינטרנט"ָ.
ָ 259פרשהָשהתרָחשהָבנובמברָָ2013ואָשָרָזכתהָבמשטרהָבכינויָ"פרשתָמשחקיָחברה"ָָ.
168

משפט ועסקים כג ,תשפ"א
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שוניםָָ260.כךָָקרהָָגםָ בפרשהָ אחרת ָ,בחורףָָָָ,2015שבהָָדוגמניתָ מפורסמתָ נחקרהָ
במשרדיָ רשותָ המיסיםָ בתלָָאביבָָ–ָָהגםָ שניתןָ צוָ איסורָ פרסוםָָ,למשךָָארבעיםָ
ושמונהָָשעותָָ,לגביָָזהותָ הנחקרת ָ,במרשתתָָ(באתרים ָ,בפורטליםָ ובפורומיםָ שונים)ָ
פורסםָָמיידָָכיָהדוגמניתָהחשודהָהיאָברָ רפאליָָָ261.פרשהָ נוספתָָהתרחשהָָבאמצעָ
ינואר ָָ,2019כאשרָבאמצעיָהתקשורתָפורסםָחשדָחמורָ,שנהפךָבמהרהָלכותרתָ"מיןָ
תמורתָמינוי"ָ.לפיָהחשדותָ,שתיָעורכותָדיןָהעניקוָטובותָהנאהָלבכירָבלשכתָעורכָיָ
הדיןָ :האחתָָ ,בתמורהָלקידוםָמינויהָלשופטתָ,שאכן ָצלח; ָוהאחרתָ ,בתמורהָלקידומוָ
שלָבעלהָהשופטָמביתָמשפטָהשלוםָלביתָהמשפטָהמחוזיָ,מהלךָשלאָצלחָ.לבקשתָ
המשטרהָ הוטלָ צוָ איסורָ פרסוםָ עלָ הפרשהָָ,אולםָ תוךָ זמןָ קצרָ פורסםָ כיָָהחשודָ
הבכירָבלשכתָע ָורכ ָיָָהדיןָ הואָלאָ אחרָמאשרָראשָהלשכהָ דאזָָעורךָָהדיןָאפיָנו ָהָ.
סמוךָ לחשיפתָ הפרשהָ בתקשורתָָ,ולמרותָ העובדהָ ששמןָ שלָ שתיָ החשודותָ הופץָ
בפלטפורמותָשונותָבמרשתתָוברשתותָהחברתיותָ,קיבלָביתָמשפטָהשלוםָאתָבקשתָ
המשטרהָ והאריךָ אתָ צוָ איסורָ הפרסוםָ לגביָ פרטיָ השופטתָ ועורכתָָהדיןָָהחשודותָ
במתןָ טובותָ ההנאהָ לנוהָָ262.שלושָָפרשותָָאלהָָוכןָ רבותָָנוספותָָ263חושפותָָאתָ
האבסורדָ שבצוויָ איסורָ הפרסוםָ השיפוטייםָָ ָ.צוויםָ ָאלהָ ָמנותקיםָ מןָ המציאותָ
הטכנולוגית ָשלָהיוםָ,והם ָבגדרָהמלצהָבלב ָד ָבשלָקשייָאכיפתם ָבמרשתת ָוברשתותָ
החברתיותָ264.אשרָעלָכןָראויָשהמחוקקָייתןָאתָדעתוָלנושאָויתקןָאתָהוראותָהחוקָ
השונותָבהתאםָלמציאותָהווירטואליתָָ .
______________
ָ 260ראוָ אליָ סניורָ "בדיקה ָ:זמרָ מפורסםָ קייםָ יחסיָ ָמיןָ עםָ בתָ ָָ13.11.2013ָ ָynetָ ָ"15
ָ;www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4453320,00.htmlנעמהָכהןָפרידמןָ"נסגרָתיקָהחקירהָנגדָ
איילָ גולן;ָָָכובדָ המשקלָ יעבורָ לאביו"ָָכלכליסטָָwww.calcalist.co.il/local/articles/ָָ5.2.2014
.0,7340,L-3623539,00.html
ָ 261ראוָ עמריָ מילמןָ "דוגמניתָ מפורסמתָ נחקרתָ במשרדיָ רשותָ המסיםָ בתלָ אביב"ָ ָכלכליס ָטָ
.www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3676127,00.htmlָ16.12.2015
ָ 262ראוָ אסףָ הרדוףָ "מיןָ תמורתָ מינוי ָ,חשדָ תמורתָ גינוי ָ:עלָ זכותָ הציבורָ לשפוטָ אתָ השופטת"ָ
המשפטָברשתָ:זכויותָאדם ָ– ָמבזקיָהארותָפסיקה ָָ ;)2019(ָ 5ָ ,90בש"פ ָָ 1039/19הוצאתָעי ָתוןָ
הארץָבע"מָנ'ָשופטתָאלמוניתָ(פורסםָבאר"שָ.)13.3.2019ָ,
ָ 263ראוָ ,למשלָ ,את ָצוָאיסורָהפרסוםָהגורףָשהוציאָבשנת ָָ 1998ביתָהמשפטָהמחוזיָבתל ָאביב ָעלָ
אודותָ אי נוסהָ באיטליהָ שלָ מלכתָ היופיָ הישראליתָ ומיסָ עולםָ לינורָ אברג'יל ָ,כאשרָ באתריָ
המרשתתָהשוניםָשלָהעיתונותָבאיטליהָובאנגליהָכברָהתפרסםָהסיפורָהמלאָ,כוללָזהותָהקורבןָ.
כךָָגםָבכלָהנוגעָבָחקירתָראשָהממשלהָלשעברָָאהודָאולמרטָבשנתָָ–ָ2008בעודָשבישראלָהיהָ
הנושאָ תחתָ צוָ איסורָ פרסוםָ שיפוטי ָ,במהדורתָָהמרשתתָָשלָָהָָNEW YORK POST-התפרסםָ
הסיפורָ.שתיָהפרשותָהללוָמחדדותָאבסורדָנוסףָבנוגעָלהוצאתָצוויָאיסורָפרסוםָ ָ:בעודָפרשהָ
מסוימתָ המעוררתָ ענייןָ בחוץָָלארץָָָאסורהָ בפרסוםָָבישראל ָ,כלָ גולשָ בישראלָ יכולָ לקרואָָעלָ
אודותיהָ בחופשיותָ באתריָָהמרשתתָָשלָ התקשורתָ הזרהָ ָ.ראוָָאליָ הכהןָ "ביתָ המשפטָ מתעלםָ
מהאינטרנט" ָהארץ ָָ .www.haaretz.co.il/captain/net/1.1322932ָ 7.5.2008כןָראו ָאתָההתייחסותָ
ל"פרשתָבןָזיגייר"ָאצלָשוורץָאלטשולרָולוריאָ,לעילָה"שָָ,257בעמ'ָָ.68–64
ָ 264קשייָהאכיפהָנובעיםָמכךָשצוויָאיסור ָהפרסוםָנשלחיםָאךָורקָלגורמיָהתקשורתָהממוסדתָ ,ולכןָ
אינםָ תקפיםָ לגביָ אנשיםָ פרטייםָָ,אָשרָָלאָ קיבלוָ אתָ הצוָָָ.נוסףָָעלָ כךָ ָ,מקוםָ מושבםָ שלָ חלקָ
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דוגמהָנוספתָלקשייָהמשפטָבעידןָהרשתותָהחברתיותָנוגעתָבעקרוןָהסוביודיצ ָהָ.
בהקשרָ זהָ קיימתָ מדיניותָ שלָָהעדרָ אכיפהָָ–ָָול ָוָָאכיפהָָמינימלי ָתָָ–ָָשלָ איסורָ
הסוביודיצה ָהמעוגן ָבסעיף ָָ 71לחוקָבתיָהמשפטָ,שהינו ָסעיףָעונשיָ .כ ָך ָהיהָָ ,למשלָ,
בשתיָ הפרשותָָהמשפטיותָָהמפורסמותָ ביותרָ בשניםָ האחרונותָָ,שנלעסוָ עדָ דקָ בכלָ
אמצעיָ התקשורתָ ובכלָ הרשתותָ החברתיותָָ:המשפטָ הפליליָ הצבאיָ שלָָסמלָ אלאו ָרָ
אזרי ָהָָ265והערעורָ הפליליָ שלָָרומןָ זדורובָָָ266.לאָ זוָ אףָ זו"ָָ,מותו"ָ שלָ עקרוןָ
הסוביודיצהָנלמדָאףָמפרשהָמשפטיתָותקשורתיתָנוספתָ,שבמרכזהָאדםָבשםָשמעוןָ
קופרָָ,שהואשםָ ואףָ הורשעָ ברציחתָ שתיָ נשותיוָָ–ָָאשרָָמצאוָ אתָ מותןָ בנסיבותָ
מסתוריותָ ָ–ָ ָבעקבותָ ָתחקיריםָ מרתקיםָ שלָ העיתונאיָ עמריָ אסנהייםָ בתוכניתָ
"עובדה"ָָ 267.
קשייָהאכיפהָוהפערָשביןָהטכנולוגיהָלביןָהמשפטָמחייבים ָשייעשה ָמאמץָמרביָ
שָ
באמצעיםָלבר-משפטייםָ .כוונתיָהןָלחינוךָולהסברהָלשםָמניעתהָשלָתופעת ָהביו ָ
ברשתותָ ,במיוחד ָבקרבָקטיניםָָ ,והןָלמתן ָסיוע ָמייד ָי ָושיקוםָלכלָמיָשכברָנפגעָ .לצדָ
זאתָָ,מאמץָ משמעותיָָנוסףָָצריךָ להיעשותָ בתחומיָ המשפט ָ,עלָ מסגרותיוָ השונותָָ.
נעמודָתחילהָעלָההתמודדותָהחוץ-משפטיתָ,ולאחריהָעלָזוָהמשפטיתָ .
 .1התמודדות לבר-משפטית עם תופעת הביוש המקוון
(א) חינוך ומניעה – חינוך נגד תופעת הביוש המקוון

בראשָ דרכיָ ההתמודדותָ ָהלבר-משפטיותָ ָעםָ תופעתָ הביושָ ָבמרשתתָ ָוברשתותָ
החברתיות ָניצבָ החינוךָ.הכוונהָ לחינוך ָשל ָהציבורָָבכל ָלותו ָ ָושלָָהילדיםָ ובניָָהנוערָ
בפרט ָלהימנעָמביוש ָבאופן ָכללי ָובמרשתת ָוברשתותָהחברתיות ָבמיוחדָ.במסגרתָזוָ
______________
מאתרי ָהמרשתתָהוא ָמחוץָלישראלָ,שםָהצוויםָאינםָתקפיםָ ָ.זאתָועודָ,מספרם ָהעצוםָשלָאתריָ
המרשתת ָ,התפתחותןָ שלָָהרשתותָ החברתיותָ וריבויָָהמפרסמיםָ האנונימייםָָהופכיםָ אתָ האכיפהָ
לקשהָ ביותר ָ,עדָ בלתיָ אפשריתָָָכמעטָָ,ומאפשריםָ אתָ דליפתָ המידעָ לציבורָ באופןָ חופשיָ
באמצעותָאתרי ָמרשתתָ,בלוגיםָורשתותָחברתיותָ .ראוָוהשווָליאורָאקרמןָ"צריךָלהגדירָמחדשָ
אתָצוָאיסורָהפרסום"ָמעריבָ(ָ22.11.2013עותקָבידיָהמחבר)ָָ.יותרָמכָךָ,במציאותָהמודרניתָצוויָ
איסורָ הפרסוםָ גורמיםָ לעיוותָ הפרסום ָ,כאשרָ שמועות ָ,השערות ָ,מסקנותָ לאָ מבוססותָ ורמזיםָ
מתפרסמיםָ ברחביָָהמרשתתָָוהרשתותָ החברתיות ָ,לעיתיםָ תוךָ ניפוחָ המעשיםָ מעברָ למהָ שקרהָ
באמתָ,ולעיתיםָתוךָשרבובָשמותָשלָאנשיםָשאינםָמעורביםָכללָבפרשהָ.
ָ 265ראוָתיקָ(צבאיָמרכז)ָָ182/16התוב ָעָהצבאיָנ'ָאזריהָ(פורסםָבנבוָ.)4.1.2017ָ,
ָ 266ראוָ ע"פָָָָ7939/10זדורובָ נ'ָ מדינתָ ישראלָָ(פורסםָ באר"שָָ.ָ)23.12.2015ָָ,כןָ ראוָָאתָָהסדרהָ
התיעודיתָָצלָ שלָ אמתָָ(ביצתָ עיןָ הפקות( ָ)26.3.2016ָָ,הסדרהָ זכתהָ בשלושהָ פרסיָ האקדמיהָ
הישראליתָלטלוויזיה)ָ.
ָ 267ראו ָע"א ָָ 409/13שידורי ָקשתָבע"מָנ'ָקופרָ,פ"דָסו(ָ .ָ)2013(ָ 215ָ )2אוסיףָואצייןָכיָביולי ָָ2013
הובאו ָדבריםָשנשאהָהשופטתָאסתרָחיותָבכנסָבאילתָולפיהם ָעבירתָהסוביודיצה ָנהפכהָלאותָ
מתהָ ָ.יובלָיועזָ"חיותָ:עבירתָהסוביודיצהָהפכהָלאותָמתה;ָישָלשקולָלבטלהָ" ָגלובס ָָ8.7.2013
.www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000860316
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ישָלעוררָקודםָכלָמודעותָלפגיעותָהקשותָולסכנותָשבתופעתָהביושָהמקווןָָ268.ניכרָ
שָ
כיָָילדיםָ ובניָ נוערָָאינםָָמביניםָָפעמיםָ רבותָָאתָ החומרהָ הטמונהָ במעשהָ הביו ָ
במרשתתָוברשתותָהחברתיותָ269,בעיקרָבכלָהקשורָלתגובותָולשיתופיםָ 270.
שָ
במסגרתָהמאמץָהחינוכי ָישָ ָלכלולָפרסומותָבאמצעיָהתקשורת ָנגדָתופעת ָהביו ָ
המקווןָ,בבחינתָ"ביושָ ָתופעתָהביוש";ָ271הכשרתָמוריםָומנהליָבתיָספרָבהתמודדותָ
עםָ תופעתָ הביושָָהמקוון ָ;ָָ272לימודָ בבתיָָהספרָ שלָָהמקריםָָהטרגייםָ שלָ התופעהָ,
דוגמתָָסיפורוָ שלָ אריאלָ רוניסָ ז"לָָ,והפניהָ לקריאתָ ספרותָ שבבסיסהָ תופעתָ הביושָ
(דוגמתָהרומןָהמצליחָג'ייןָיאנגָהצעיר ָה);ָ273הפקתָסרטיםָוסדרותָעלָאודותָהתופע ָהָ
(דוגמת ָהסדרה ָָ 13סיבו ָת ָ)ָ ָ 274וכןָכתיבת ָמחזות ָעל ָאודותי ָה ָוהצגתם ָלציבורָבכללות ָוָ
ולבניָנוערָבפרטָ(כפיָשעשוָ,למשלָ,בתיאטרוןָחיפהָבהצגהָביוש)ָָ 275.
______________
ָ 268כאמור ָ,מדוברָ בתופעהָ חברתיתָ שפגיעותיהָ במושאָ הביושָָקשותָ ביותרָָָ.הביושָָעלולָ לגרוםָ
לקורבנוָָנזקיםָ נפשייםָ שוניםָָ,כגוןָָפגיעהָ בביטחוןָ העצמיָָ,דיכאון ָ,חרדה ָ,טראומהָ נפשיתָ ועודָָָ,
ובמקריםָקיצונייםָאףָלהובילָלהתאבדותָ.
ָ 269האלימותָ המקוונתָ ("הבריונותָ ברשת")ָָאינהָָנתפסתָ כחמורהָָכמוָָהאלימותָ הפיזיתָ ("הבריונותָ
בעולםָ האמיתי") ָ.אולםָ בפועלָָהיאָָחמורהָ יותר ָ,שכןָ בעודָ האלימותָ הפיזיתָ מתרחשתָ בזירהָ
תחומהָ בגבולותָ שלָ מקוםָָ(ביתָָהספרָ אוָָהשכונה)ָָוזמן ָ,האלימותָ המקוונתָ אינהָ תחומהָ למקוםָ
ולזמןָָמסוימיםָָ.להרחבהָבהקשרָזהָראוָאתָספרהָשלָעציוניָנוערָבמשפטָהפליליָ,לעילָה"שָָָ,169
בעמ'ָָ.180–178
ָ 270למפרסםָהביושָָברשתותָישָהיכולתָלהפיץָבשניותָאו ָבדקות ָספורותָהודעותָ,תָמונותָאוָכלָחומרָ
אחרָלקהלָרָחבָומגווןָָ,מבליָשהואָמוָדעָלכדורָהשלגָהמתגלגלָשָהואָיצרָבאמצעותָהמקלדתָ.
ָ 271כפיָשאכןָנעשהָבמסגרתָפרסומותָברדיוָובטלוויזיהָלמןָחודשָנובמברָָ.2018
ָ 272כךָָ,למשלָ,סטודנטיםָלהוראהָמחויביםָ,כתנאיָלהסמכתםָ,לעבורָקורסָשיכשירָאותםָלהתמודדָעםָ
פגיעותָ בילדיםָ כתוצאהָ מבריונותָ ברשת ָ.ראוָ נועםָ (דבול)ָ דבירָ "המוריםָ ילמדוָ לזהותָ ולטפלָ
בבריונותָרשת"ָישראלָהיוםָ.www.israelhayom.co.il/article/599131ָ15.10.2018
ָ 273הרומןָהמבריקָג'ייןָי ָאנגָהצעירהָ(ָ ,)YOUNG JANE YOUNGמאת ָהסופרתָהאמריקניתָגבריאלָזוויןָ
(ָ ,)Gabrielle Zevinפורסםָבמקורָבשנת ָָ .2017שנהָלאחרָמכן ָתורגםָהרומןָלעבריתָ ָעלָ ָידיָיעלָ
סלעָָוראהָ אורָָ בהוצאתָ תכלת ָ.הרומןָ מבוססָ עלָ המקרהָ המפורסםָ שלָ מוניקהָ לוינסקיָָ,ומבקשָ
לעסוקָ לעומקָ בתופעתָ הביושָָָבמרשתתָָשלָ אנשיםָָבכללָָושלָ נשיםָ בפרטָָָ.עודָ ראוָ במקומותינוָ
ליעדָ שהםָָתיקָ ָנוערָָ–ָָסיכוןָ כפולָָ ָ( ָ.)2017ספרָָזה ָ,הָמיועדָ לנוערָָ,מספרָ אתָ סיפורוָ שלָ צעירָ
המזוכהָבמשפטָפליליָאךָעדייןָמבוישָומוקעָעלָָידיָהחברהָכאשםָברצחָ.
ָ 274סדרתָהטלוויזיהָהאמריקנית ָָ 13סיבו ָת ָ(ָ )13 REASONS WHY, Netflixמבוססת ָעל ָרומןָבעלָאותוָ
שםָמאתָג'ייָאשרָ,המספר ָעל ָהנערהָהאנה ָבייקרָ ,אשר ָנטלהָאתָחייהָוהותירהָכתבָאישוםָחריףָ
נגדָחבריהָ,בדמות ָשלוש-עשרה ָקלטותָ,שהן ָשלוש-עשרה ָהסיבותָלהחלטהָהנוראהָשקיבלהָ .כןָ
ראוָ אתָ סרטםָ העלילתיָ שלָ הבמאיָ הנריָ אלכסָ רוביןָ והתסריטאיָ אנדרוָ ָשטרןָ ָמנותקי ָםָ
(( ָ)DISCONNECTארצותָָָהברית ָ,)2012ָָ,עלָ אודותָ העידןָ הטכנוָלוגיָ החדשָ והסכנותָ שאורבותָ
מבעדָ לצגָ המחשב ָ.הסרטָ כוללָ מקרהָ שלָ שניָ קטיניםָ המתעלליםָ בבןָ כיתתםָ במרשתת ָ,מעשהָ
שמובילָלנסיוןָהתאבדותָשלוָ.
ָ 275המחזה ָביוש ָנכתבָ,בויםָוהופקָעלָ ָידיָחליָקניזוָשחרָובניָיזרעאלָָ,ומוצגָהחלָ בָשנת ָָ 2018בחיפהָ
ובתלָ אביב ָ.הואָ מבוססָ עלָ סיפורָ אמיתיָָשלָ צעירהָ בשםָ מיהָָשתמונהָ אינטימיתָ שלהָ הופצהָ
ברחביָהרשתָוגרמהָלהָמשבריםָקשים.
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שָָבמרשתתָָכחלקָ מנושאָ הגלישהָ
ישָ לצייןָ כיָ משרדָ החינו ָךָָעוסקָ בנושאָ הביו ָ
הבטוחהָ ברשתָָָ276.המשרדָָמטפלָ בנושאָ באמצעיםָ שוניםָ ובהתאמהָ לקהליָ היעדָ
השוניםָשהואָפועלָמולםָ.נוסףָעלָכךָ,נושאָזהָמוגדרָבנוהליָמשרדָהחינוךָ,כפיָשהםָ
מפורטיםָבחוזריםָשוניםָשמ ָנכ ָ"לָמשרדָהחינו ָךָמוציאָָ 277.
גםָהמשרדָלבטחוןָהפניםָפועלָבהקשרָהחינוכיָ,בעיקרָבתחומיָהמניעהָוההסברהָ.
זאתָָ,מעברָ לתפקיד ָוָָכנושאָ באחריותָ לאכיפהָָהפליליתָָָ,המבוצעתָָעלָָידיָ משטרתָ
ישראלָ ,בעיקרָבאמצעותָמערךָהסייברָוהמטהָהלאומיָלהגנהָעלָילדיםָברשתָ 278.אתָ
פעילותוָָ ָהחינוכית ָמקיים ָהמשרד ָבאמצעו ָתָָשלוש ָהָָפרויקטיםָמוביליםָ:תוכניתָ"עירָ
ללאָאלימות""ָ,אגףָמצילה"ָו ָ"מוקדָָ–ָ105המטהָהלאומיָלהגנהָעלָילדיםָברשת"ָָ279.
במסגרתָ התוכניתָָ"עירָ ללאָ אלימות"ָָנערכות ָ,ביןָ היתר ָ,פעולותָ למיגורָ האלימותָ
המקוונתָ בכללָ ותופעתָ הביושָָבפרט ָ,ביניהןָ הכשרתָ אנשיָ מקצועָ לנושאָָ,כוללָ מתןָ
כליםָלהתערבותָראשונית;ָקיוםָימיָעיוןָלהוריםָולמתנדביםָבקהילה;ָפרסומיםָושלטיָ
חוצותָ ,ועודָ"ָ .אגףָמצילה" ָמבצעָ ,לצדָפעילויותָאכיפהָ ,פעילויותָשונותָשלָהסברהָ
שָ
וחינוךָבמטרהָלהגבירָאתָהמודעותָלתופעת ָהאלימותָהמקוונתָבכללָולתופעתָהביו ָ
בפרטָ .בין ָפעילויות ָההסברהָוהחינוךָניתןָלמנותָמתןָהרצאותָברחביָהמדינהָ,הפצתָ
חומריָהסברהָבנושאָ,פרסומיםָממוקדיםָבאתרָהמרשתתָשלָהאגףָובדףָהפייסבוקָשלָ
המשרד ָלבטחוןָהפניםָ ,וכן ָהפקהָוהפצהָשלָסרטיםָבנושאָ 280ָ.באשר ָל"מוקד ָָ,"105
מדוברָבפרויקטָחדשָ ,שהחל ָ ָבפברואר ָָ ,2018המבקשָלספקָמענה ָכוללָ,בין-משרדיָ,
לפגיעותָ השונותָָבילדיםָ ובבנ ָיָָנוערָָהנעשותָָבמרשתתָָוברשתותָ החברתיות ָ.המטהָ
מאויש ָשבעהָימים ָבשבועָ ,עשריםָוארבע ָשעותָביממהָ ָ ,ונמצאים ָבו ָשוטרים ָשעברוָ
הכשרהָ ייחודית ָ,אנשיָ המשרדָָלבטחוןָ הפניםָ וכןָ גורמיָ מקצועָ ממשרדיָ הממשלהָ
השותפיםָ לפרויקט ָ,ביניהםָ משרדָ הח ָינוךָָ,משרדָ המשפטים ָ,משרדָ הבריאותָ ומשרדָ
העבודהָ,הרווחהָוהשירותיםָהחברתייםָ 281.ישָלהדגישָכי ָבחודשָנובמבר ָָ 2018הושקָ
בכלָ אמצעיָ התקשורתָ קמפייןָ תקשורתיָ בנושא ָ,שהובילָָלזינוקָ שלָָָָ300%במספרָ
התלונותָָ ָ282.
______________
ָ 276הטיפולָבתופעתָהביושָ ָבמרשתת ָנעשה ָאגבָהטיפולָבנושאָהרחבָיותרָשלָאלימותָמקוונתָָ.ראוָ
רועיָ גולדשמידטָָאלימותָ מקוונתָ ָבקרבָ בנ ָיָָנוערָָ(ָָ10הכנסתָָ –ָָמרכזָ המחקרָ והמידעָ)2014ָָ,
fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/f8c38d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977/2_f8c38d55ָ .ָf7f7-e411-80c8-00155d010977_11_10274.pdf

ָ 277שםָ.
ָ 278המטהָהלאומיָלהגנהָעלָילדיםָברשתָהוקםָעלָידיָממשלתָישראלָבשנת ָָ 2016עלָמנתָלהילחםָ
בתופעתָהביושָברשתָ.ראוָָ .ָwww.gov.il/he/departments/about/about_the_bureau
ָ 279ישָ לצייןָ כיָ מוקדָָָָ,105שעליוָ ארחיבָ מייד ָ,מבצעָ אףָ פעילותָ אכיפה ָ,לצדָ פעילויותיוָ במישוריָ
המניעהָוהסיועָ ָ.
ָ 280ד ָוחָשנתיָ:התקשורתָבישראלָָ,2016לעילָה"שָָ,13בעמ'ָָ.73
ָ 281איציקָסבןָ"הושקָהמטהָהלאומיָלהגנהָעלָילדיםָמבריונותָברשת"ָישראלָהיוםָָ.22ָ,20.11.2018
ָ 282מאירָ תורג'מןָ "ָ ָ1,100קריאותָ ילדיםָ בשבועָ למוקדָ החירום"ָ ָידיעותָ אחרונו ָתָ ָָ28.11.2018
 ָ;www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5416284,00.htmlמאירָ תורג'מןָ "ָרשתותָ לאָ חברתיות"ָ
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(ב) ייעוץ וסיוע פסיכולוגי לנפגעי הביוש המקוון

ייעוץָ,סיוע ָוטיפולָמתבקשיםָבמיוחדָככלָשהדבריםָנוגעים ָבקטיניםָ .עלָהסיועָלהיותָ
בראשָובראשונהָסיועָנפשיָ ,ועליוָלהינתןָב ָ"זמןָאמת"ָעלָמנתָלסייעָלנפגעָלהתמודדָ
עםָהפרסוםָהשליליָ .בהקשרָזהָיש ָלהזכירָשובָאת ָ"מוקד ָָ,"105אשרָפתחָקוָסיועָ
מקווןָוטלפוניָלנפגעיָהביושָ,ואףָהשיקָפרסום ָלכללָהציבורָבנוגעָלקוָסיועָזהָ .נוסףָ
עלָ כך ָישָָלהדגיש ָאתָָהעשייהָהברוכהָשל ָהמגזרָהשלישיָָבהקשרָ זה ָ.ראשָָוראשוןָ
לעושיםָבמלאכ ָה ָחשוב ָה ָזו ָהוא ָאיגודָהאינטרנטָהישראליָ ,אשר ָלצדָפעילות ָו ָלמניעתָ
גילוייָאלימותָב ָמרשתת ָעוסקָגם ָבפעילויותָתמיכהָוסיועָבמקריםָשלָאלימותָמקוונ ָתָ
בכללָוביושָבמרשתתָבפרטָ.כ ָךָ,למשלָ,האיגודָמפעילָקוָתמיכהָפתוחָלגולשיםָשחווָ
פגיעהָבמרשתתָ.הקוָהפתוחָפעיל ָעשריםָוארבע ָשעות ָביממהָ ,ונציגיוָעברוָהכשרהָ
מקצועיתָ בנושאָָ283.עודָ ישָ לצייןָָבמסגרתָ המגזרָ השלישיָָאתָ המועצהָ הלאומיתָ
לשלום ָהילדָ,המטפלתָבאופןָפרטניָבמקריםָשלָפניותָשלָהו ָריםָוי ָלדיםָשחווָפגיעהָ
במרשתת;ָ 284וכןָאת ָעמותת ָ"אש ָנב ָ– ָאנשיםָלמעןָשימוש ָנכוןָבאינטרנ ָט"ָ,המבקשתָ
לייצרָולפתחָמודעותָ,הןָברמהָהחינוכיתָוהןָברמהָהנורמטיביתָ,להשפעותָהחיוביותָ
והשליליותָשישָלשימושָבמרשתתָ,ולקדםָשימושָנבוןָברשתָָ 285.

______________
ידיעותָ אחרונותָ ָ ָ.www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5422068,00.htmlָ ָ8.12.2018בראשָ
רשימתָהאתרים ָהמשמשים ָלביושָ ,לָהטרדותָ וָלפגיעותָשונותָעומדתָרשתָווטסאפָ (ָָ 158תלונות);ָ
במקוםָהשניָ –ָאינסטגרםָ(ָָ125תלונות);ָבמקוםָהשלישי ָ–ָיוטיובָ(ָָ26תלונות);ָובמקוםָהרביעיָ–ָ
פייסבוקָ,הפונהָלקהלָמבוגרָיותרָ(ָָ25תלונות)ָ ָ.
ָ 283גולדשמידטָ,לעילָה"שָָ,276בעמ'ָָָ.14ראוָגםָאיגודָהאינטרנטָהישראליָדו"חָשנתיָָ–ָ2019סקי ָרתָ
פעילו תָאיגודָהאינטרנטָהישראליָ(ע"ר)ָלשנת ָwww.isoc.org.il/files/ָ )2020ָ(ָ 40–38ָ ,17ָ ,2019
 ָ,docs/general-meetings/2020/isoc-il-report-2019.pdfהמתייחסָ לגוףָ מקצועיָ מביתָ ָאיגודָ
האינטרנטָהישראליָבשםָ"נטיקה"ָ(ָ,)Neticaאשרָשםָלעצמוָ למטרהָ להילחםָבתופעתָהבריונותָ
ברשתָולסייעָלאלהָ ָשנפגעוָממנהָ.במסגרתָזאתָהואָמפעילָמענהָאנושיָשל ָ"(ָ 24/7הקוָהחם")ָ
לתמיכהָ ולייעוץָ בכלָ הנושאיםָ הקשוריםָ לָשימושָ מיטביָ ברשתָ ולתופעותָ רשתָ שכיחות ָ,כגוןָ
אלימותָ ו ירטואלית ָ,ביוש ָ,הפצהָ שלָ תכניםָ פוגענייםָ ומינייםָ ועוד ָ.עלָ אודותָ איגודָ האינטרנטָ
הישראליָראוָשםָ,בעמ'ָָ.16
ָ 284גולדשָמידטָ,שםָ,בעמ'ָָ.15
ָ 285עמותתָ אשנבָ החלהָ אתָ פעיָלותהָ בתחילתָ שנתָָָָ,2000וייעודהָ הואָ קידוםָ מודעותוָ שלָָהציבורָ
להשפעותָהחיוביותָוהשליליותָשישָלשימוש ָבמרשתת ָעָלָהחברהָועלָערכיהָ,וקידוםָשימושָנבוןָ
וחיובי ָבמרשתתָ.העמותהָהוקמהָעלָָידי ָד"רָ אבשלוםָאדרתָ ָ,ומנציחהָאתָ זכר ָבנוָערןָ ז"לָָ.ערןָ
אדרתָהיהָחיילָשביוני ָָ 1997נטלָ ָאתָחייוָלאחרָששיתףָגולשיםָבקבוצתָדיון ָמקוונת ָבמצוקותיוָ
הנפשיותָוקיבלָכמהָתגובותָשעודדוָאותוָלטרוףָאתָנפשוָבכפוָ,כוללָתגובהָמפורטתָשבהָהוסברָ
לוָ כיצדָ באפשרותוָ לירותָ בעצמוָ באמצעותָ רובהָ ָ.ראוָ ָאתרָ ָהמרשתתָ ָשלָ העמותהָ
ָ.www.eshnav.org.il/כןָראוָאורָשדהָ"וידוי ָמרגשָ:בניָהתאבד ָלאחרָשקיבלָהדרכהָבאינטרנט"ָ
.www.makorrishon.co.il/nrg/online/54/ART2/348/753.htmlָ21.3.2012ָnrg
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(ג) מתן ליווי ,שיקום ותמיכה לנפגעי הביוש המקוון

מעברָלייעוץָולסיועָהנדרשיםָסמוךָלפגיעהָעלָמנתָלהקטיןָעדָכמהָשניתןָאתָממדי ָהָ
ולהנחותָאתָהנפגעָכיצדָעליוָלהתגונןָמפניָהדבריםָשפורסמוָ,נדרשָללוותָאתָהנפגעָ,
לתמוךָבוָ ָולייעץָלוָולבניָמשפחתוָכיצדָראויָ ָלנהלָאתָהמשברָבכללותוָבצורהָהנכונהָ
והיעילהָביותרָ ,ע ָל ָמנת ָלהביאוָלידיָסיום ָמהירָ ,תוךָניסיוןָלמרקָאתָשמוָהטובָשלָ
הנפגע ָעדָכמהָשניתןָָ .נוסףָעלָכךָישָלסייעָבתהליךָשיקומוָשלָהנפגעָ .אף ָבהקשרי ָםָ
אלהָָחלקָ ניכרָ מוטלָ עלָ "מוקדָָָָ,"105אשרָָעוסק ָ,ביןָ היתר ָ,בייעוץָ ובסיועָָבניהולָ
המשבר ָ,וחלקָָאחרָ מוטלָָעלָָאותםָ גופיםָ שלָָהמגזרָ השלישיָָהעושיםָ במלאכהָָ286.
מתבקשָגםָליוויָתומךָואוהדָשלָצוותיָהחינוךָבביתָהספרָ,שלָהכיתהָושלָכלָמסגרתָ
אחרתָשהנפגעָמשתייךָאליהָ(כגוןָתנועתָנוערָאוָמועדוןָספורט)ָ,אשרָחייביםָלהיותָ
מונְחיםָעלָידיָגורמיָהמקצועָהרלוונטייםָָ .
 .2התמודדות משפטית עם תופעת הביוש המקוון
למשפטָ ,עלָאףָמגבלותיוָ ,ישָתפקידָמשמעותיָבעידןָהמרשתתָָ,שבוָטכנולוגיותָמידעָ
מתקדמותָ שזורותָ ושלובותָ בכלָ רובדָ ונדבךָ שלָ חייָ החברהָ והפרטָָ.כאמורָָ,תחוםָ
ההסדרהָוהמחקרָשלָ"משפטָוטכנולוגיה ָ"ָהואָכיוםָענףָעצמאיָומרכזיָשרביםָעוסקי ָםָ
בוָ(מחוקקיםָ,שופטיםָ,חוקריםָועוד)ָ,תוךָהתייחסותָלמגווןָרחבָשלָתחומיםָונושאיםָָ.
ככלל ָ,קיימותָ שתיָ דרכיםָ עיקריותָ שבאמצעותןָ המשפטָָיכולָָלנסותָָלהתמודדָ עםָ
תופעתָהביושָָבמרשתת ָוברשתותָ החברתיות ָכנתיבָמשליםָלנתיבָהחינוכי-ההסברתיָָ.
דרךָ התמודדותָָאחתָָהיאָָבאמצעותָָהדיןָ הקיים ָ,בבחינתָ חקיקהָ עקיפהָָ(להלןָ:
התמוד ָדותָ עקיפה);ָָואילוָ דרךָ ההתמודדותָָהאחרתָָהיאָָבאמצעותָָדיןָ חדשָָ,קריָ,
חקיקהָ ישירהָ וקונקרטי ָתָָ(להלןָָ:התמודדותָ ישירה)ָָ.דרךָ ההתמודדותָ העקיפהָָהיאָ
שאומצהָעדָכהָעלָידיָהמשפטָהישראליָ,ועלָכןָאפתחָבהָָ .
(א) התמודדות עקיפה עם תופעת הביוש המקוון

דרך ָההתמודדות ָהראשונה ָמבקשת ָלמעשה ָלהחיל ָאת ָהוראות ָהחוקָהשונות ָהקיימותָ
עלָ תופעתָ הביושָָהמקווןָ באמצעותָ פרשנות ָ.הכוונהָ היאָָלעשותָ שימושָ בחקיקהָ
הקיימתָ,ככלָשהדברָאפשריָ,על ָמנתָלצמצםָאתָהיקףָהתופעהָ 287.דרךָזוָעולהָבקנ ָהָ
אחדָעםָהדיןָהקייםָָָ,המבקשָ ָלאזןָביןָ הזכותָ לשםָ טובָ והזכותָָלפרטיותָלביןָָהזכ ָו ָתָ
לחופשָהביטויָבכללָובסביבהָהדיגיטליתָבפרטָ .
______________
ָ 286ביניהםָאיגודָהאינטרנטָהישראליָ,המועצהָהלאומיתָלשלוםָהילדָועמותתָָאשנבָ.
ָ 287השווָָאגמון-גונן ָ,לעילָ ה"שָָ ָ,256בעמ'ָָָָ;219– 218ירוןָ אונגרָָָ הטלתָ אחריותָ פליליתָ אוָ אזרחי ָת ָ
עלָ מעשיָ בריונותָ ברש ָתָָ –ָָרקעָ תיאורטיָ וסקירהָ משווהָָ(ָָ2הכנסתָָ–ָָהלשכהָ המשפטיתָָ,תחוםָ
חקיקהָ ומחקרָ ָמשפטיm.knesset.gov.il/Activity/Info/LegalDepartmentSurveys/ָ ָ)2015ָ ָ,
.Survey050815.pdf
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אתחילָבדיניםָ ָהרלוונטייםָביותרָלתופעתָהביוש ָבמרשתת ָוברשתותָהחברתיו ָת ָ–ָ
דיניָלשוןָהרעָודיני ָהגנתָהפרטיותָ .באחדָמפסקיָהדיןָהמרכזייםָבתחוםָ ,בעניין ָמורָ,
קבעָ ביתָ המשפטָ העליוןָ כיָ ישָ להחילָ אתָ דיניָ לשוןָ הרעָ הקיימיםָ גםָ עלָ פרסומיםָ
במרשתתָָ"בשינוייםָ המתחייבים"ָָ288.קביעהָ זוָ מלמדתָָ,עלָָדרךָ קלָ וחומרָָ,כיָ ישָ
להחילָגם ָאת ָ דיניָהגנתָהפרטיותָעלָפרסומיםָפוגענייםָברשתָ,שכןָ"הזכותָלשםָטובָ
ולכבודָאינהָמתאיינתָבמרחבָהווירטואליָואיןָלהסכיןָעםָהילכדותהָברשת"ָ 289.אכןָ,
"זכותָהקיימתָבמרחבָהפיזי ָ– ָקיימת ָגםָבמרחב ָהווירטואליָ.כךָלגביָזכויותָקנייניותָ
וכךָ לגביָ הזכותָ לשםָ טוב ָ.תחולתוָ שלָ הדיןָ פורסתָ עצמהָ גםָ עלָ פרסומיםָ ופעולותָ
הנעשותָברשתָהאינטרנטָ,והדברָברור"ָָ 290.
למרבהָ הפלא ָ,הןָ דיניָ לשוןָ הרעָ והןָ דיניָ הגנתָ הפרטיותָ בישראלָ נעדריםָ כלָ
התייחסותָמפורשתָל ָמרשתתָ ָו ָלרשתותָהחברתיותָ,כלָשכןָלפרסוםָמקווןָבהןָ.זאתָ,אףָ
שקיימיםָָיותרָָמעשריםָ חוקיםָ שוניםָ המזכיריםָ אתָָהמרשתתָָָ291.אשרָ עלָ כןָ נשאל ָהָ
מלכתחיל ָהָהשאלהָאםָניתןָלהרחיבָאתָהאחריותָלפרסוםָלשוןָהרעָולפגיעהָבפרטיו ָתָ
גם ָאל ָהמרשתתָ,מכוחהָשלָפרשנותָמרחיבהָ .עלָכך ָהשיבהָהפסיקה ָבחיובָ ,כאמו ָרָָ,
ול ָכןָאדוןָתחילהָבשניָהדיניםָהחשוביםָהללוָָ .
חוקָאיסורָלשוןָהרעָמגדירָ"לשוןָהרע"ָ,ביןָהיתרָ,כדברָשפרסומוָעלולָ"להשפילָ
אדםָבעיניָהבריותָאוָלעשותוָמטרהָלשנאהָ,לבוזָאוָללעגָמצדם"ָ .העוברָעלָהוראותָ
החוקָצפויָלסנקציותָמכוחָהעוולהָהאזרחיתָאוָמכוחהָשלָהעבָרה ָהפליליתָ .פרסו ָםָָ,
לענייןָלשון ָהרעָ,הואָכלָפרסוםָ,ביןָבעל ָפהָוביןָבכתב ָאו ָבדפוסָ ,שיועדָלאדםָזולתָ
הנפגעָ והגיעָ לידיָ אותוָ אדםָ אוָ לאדםָ אחרָ זולתָ הנפגעָָ.אשרָ עלָ כן ָ,פרסוםָ מביישָ
ואסורָָשלָ לשוןָ הרעָָבמרשתתָָאוָ ברשתותָ החברתיו ָתָָבניגודָ לסעיפיםָָָָ2–1לחוקָ
האמורָָדינוָָכדיןָ כלָ פרסוםָ אסורָ אחרָ במסגרותָָהוותיקותָ יותרָָ,דוגמתָ ערוציָ הרדיוָ
והטלוויזיהָאוָהעיתונותָהכתובהָ,והואָמטופ ָלָכיוםָבדיוקָבאותהָצורה ָשבהָמטופליםָ
______________
ָ 288עניין ָמורָ,לעילָה"ש ָָ,80פס' ָָ 18לפסקָדינוָשל ָהמשנהָלנשיאה ָריבליןָ .כןָראו ָעניין ָגוגלָ ,לעילָ
ה"שָָָָ,92פס'ָָָָ3לפסקָָדינוָ שלָָהמשנהָ לנשיאהָָריבלין ָ,שםָָנקבעָ כיָ "איןָ כלָ מניעהָ עקרוניתָ כיָ
פרסומיםָבאינטרנטָהמוציאיםָדיבתוָשלָאדםָיקימוָאחריותָבגיןָעוולתָלשוןָהרע"ָ.
ָ 289ענייןָמורָ,לעילָה"שָָָ,80פס'ָָ18לפסקָדינוָשלָהמשנהָלנשיאהָריבליןָ.
ָ 290עניין ָגוגלָ,לעילָה"שָ ָ ָ,92פס' ָָ 3לפסקָדינוָ של ָהמשנהָלנשיאה ָריבליןָ ָ.אכןָ,מע"אָָָ 1697/11אָ.
גוטסמןָאדריכלותָבע"מָנ'ָורדי ָ(פורסםָבאר"שָ)23.1.2013ָ ,אנוָלמדיםָכיָחוקָהגנתָהפרטיותָחלָ
גםָעלָפרסומיםָבמרשתתָ.באותוָענייןָדוברָבאדריכלָשהציגָבאתרָהמרשתתָשלָמשרדוָהדמיותָ
ממוחשבותָשלָבית ָמגוריםָייחודיָשתכנןָבעבורָלקוחָ,אשרָלאָהסכיםָלפָרסוםָ.הלקוחָתבעָאתָ
האדריכלָ,וביתָהמשפטָהעליוןָפסקָכיָלנוכחָהזכותָלפרטיותָאיןָלהתירָפרסוםָהדמיותָשלָפניםָ
הביתָבאתרָהמשרדָ,אםָכיָאיןָמניעהָמפרסוםָהדמיותָשלָחזיתָהביתָ ָ.
ָ 291ראוָ ָ,למשלָ ָ,ס' ָָ 1לחוקָזכותָיוצריםָ,התשס"חָ ָ,2007-המגדיר ָ"רשתָתקשורתָאלקטרוניתָ"ָכ"רשתָ
האינטרנט ָ,וכןָ כלָ רשתָ תקשורתָ ציבוריתָ אחרתָ שהשרָ קבעָ בצו ָ,באישורָָועדתָ הכלכלהָ שלָ
הכנסת"ָָָ.כןָ ראוָ ניבהָ אלקין-קורןָ ומיכאלָ בירנהקָ "'אינטרנט'ָ בחקיקהָ בישראל ָ:ספירתָ מלאי"ָ
משפט ָ,חברהָ ותרבותָָ–ָָרשתָ משפטית ָ:משפטָ וטכנולוגיותָ מידעָָ(ָָ29ניבהָ אלקין-קורןָ ומיכאלָ
בירנהקָעורכיםָ.)2011ָ,
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פרסומיםָכאלהָבאותןָמסגרותָותיקותָ 292.עלָהמפרסם ָברשת ָחלהָהאחריות ָלפרסוםָ
הןָ במסגרתָ המשפטָ האזרחיָ והןָ במסגרתָ המשפטָ הפלילי ָ.יותרָ מכך ָ,וכאןָ היי ָחודָָ ,
מיָ שמפיץָ אתָ הפרסוםָָ,דהיינוָָכלָ מיָ שמשתףָ אתָ הפרסוםָ אוָ מעבירוָ הלאהָ בכ ָל ָ
צורהָ שהיא ָ,אחראיָ עלָָפיָ דיןָָלפרסוםָ האסורָָבדיוקָ באותהָ מידהָ כמוָ המפרס ָם ָ
המקוריָ .
באשרָלחוקָהגנתָהפרטיותָ ,חוקָזה ָקובעָבסעיף ָָ 1כיָ"לאָיפגעָאדםָבפרטיותָשלָ
זולתוָללאָהסכמתו"ָ.סעיףָָ2לחוקָהאמורָמ ָגדירָ"פגיעהָבפר ָטיותָמהי"ָ.הסעיףָמגדירָ
כפגיעהָ בפרטיות ָ,ביןָָהיתר ָ,פרסוםָָתצלו ָםָָשלָ אדםָ ברביםָ בנסיבותָ שבהןָ הפרסוםָ
עלולָָלהשפילוָ אוָ לבזותוָָ,וכןָ פרסוםָָאוָ מסירהָָשלָ דברָ שהושגָ בדרךָ שלָ פגיעהָ
בפרטיות ָ(כגון ָהאזנה ָהאסורהָעל ָפיָחוקָ ,צילוםָאדםָברשותָהיחידָ ,העתקתָתוכןָשלָ
מכתבָאוָכתבָאחרָשלאָנועדָלפרסוםָ,הפרהָשלָחובתָסודיותָשנקבעהָבדיןָאוָבהסכםָ
לגביָענייניוָהפרטייםָשלָאדםָָ,שימושָבידיעהָעלָענייניוָהפרטייםָשלָאדםָאוָמסירתהָ
לאחרָלאָלמטרהָשלשמהָנמסרה)ָ .אשרָעלָכןָ,פרסוםָמביישָואסורָבמרשתת ָהפוגעָ
בפרטיותָיטופלָבאמצעותָחוקָהגנתָהפרטיו ָת ָכעוולה ָבמסגר ָת ָהמשפטָהאזרח ָיָ 293אוָ
כעבָרהָבמסגרתָהמשפטָהפלילָיָ294אוָבמסגרתָשניהםָגםָיחדָָ .
דיןָָנוסףָ הנוגעָָבענייננוָָויכולָ לסייעָ במאבקָ בביושָָברשתָָהואָָהחוקָ למניעתָ
הטרדהָמיניתָ.חוקָז ָהָתוקןָבשנתָָ2014עלָרקעָההכרהָכיָהמרחבָהמקווןָהואָכרָפורהָ
לפגיעותָמיניותָָ 295.החוק ָאוסרָ,ביןָהיתרָ,הט ָרדהָבאמצעותָמחשבָוחומרָמחשבָ(ראוָ
______________
ָ 292בהקשר ָזהָנצייןָכיָתרשיםָהזרימהָהבסיסי ָשלפיוָישָלדון ָבתביעהָאזרחיתָבגיןָלשוןָהרעָ ָ,אליבאָ
דשופטָעמיתָָ,מדברָבארבעהָשלביםָ.בשלבָהראשוןָנבחנתָהשאלהָאםָהביטויָמהווהָ"לשוןָהרע"ָ
על ָפיָאחתָמארבעָהחלופותָבהגדרהָשבס' ָָָ1לחוקָאיסורָ לשוןָהרעָ ,ואםָ מתקייםָ יסודָהפרסוםָ
כמָשמעותוָבסָ' ָָ 2לחוק ָהאמורָ.אםָהתשובהָחיוביתָ,עובריםָלשלב ָהשני ָובוחניםָאם ָהביטויָנהנהָ
מאחתָ ָהחסינויותָהמוחלטותָ(פרסומיםָמותרים)ָהקבועותָבסָ' ָָ 13לחוק ָהאמורָ.אםָהפרסוםָנופלָ
לאחתָ החסינויות ָ,דיןָ התביעהָ להידחות ָ.אםָ לאָ כן ָ,עובריםָ לשלבָ השלישָיָָובוחניםָ אםָ הפרסוםָ
מוגןָעלָ ָפיָאמת ָהמידהָהקבועהָבהגנהָשבס'ָ ָָ 14לחוק ָהאמורָָ ,עלָשתיָרגליה ָ– ָ"אמתָבפרסום"ָ
ו"ענייןָציבורי"ָ.אםָהפרסוםָאינוָנהנהָמהגנהָזוָ,ישָלהמשיךָולבחון ָאםָהפרסוםָמוגןָבתום ָליבוָ
שלָהמפרסםָבגדרָאחתָמהחלופותָהקבועותָבס' ָָ 15לחוקָבמשולבָעםָחזקותָתוםָהלבָשבסָ' ָָ16
לחוקָ.היה ָאםָ ָמתבררָכיָהפרסוםָאינוָנהנהָמהגנתָס'ָָָ14או ָָ 15לחוקָ,אוָאזָעובריםָלשלבָה ָרביעָיָ
ובוחניםָמהם ָהסעדיםָהמתאימיםָבנסיבותָהענייןָ .ראוָעניין ָבןָנתןָ ,לעילָה"ש ָָ,222פס' ָָ 2לפסקָ
דינוָשלָהשופטָעמית; ָע"א ָדיי ָן-אורבךָ ,לעילָה"ש ָָ,160פס' ָָ 6לפסק ָדינוָשלָהשופטָעמית; ָדנ"אָ
דיי ָן-אורבךָ,לעילָה"ש ָ ָ,42פס' ָָ 11לפסק ָדינוָשלָ השופטָעמיתָָ.השווָע"א ָCanwest ָ 6903/12
ָ Global Communications Corp.נ'ָעזורָ ,פס' ָָ 19לפסקָדינוָשלָהשופטָפוגלמןָ(פורסםָבאר"שָ,
ָ.ָ)22.7.2015
ָ 293על ָפיָס' ָ"(ָ 4פגיעהָבפרטיות ָ– ָעוולהָאזרחית") ָלחוקָהגנתָהפרטיותָ ,הקובעָכי ָ"פגיעהָבפרטיותָ
היאָעוולהָאזרחיתָ,והוראותָפקודתָהנזיקיןָ[נוסחָחָדש]ָ,יחולוָעליהָבכפוףָלהוראותָחוקָזהָ"ָ.
ָ 294על ָפיָס' ָ"(ָ 5פגיעהָבפרטיות ָ–ָעבירה") ָלחוקָהגנתָהפרטיותָ.ישָלצייןָכיָעל ָפיָס' ָ29א(א) ָלחוקָ,
מקוםָשהורשעָאדםָבעבָרה ָלפיָס' ָָ 5האמורָ,רשאיָביתָהמשפטָלחייבוָלשלםָלנפגעָפיצויָשלאָ
יעלהָעלָָ50,000ש"חָ,בלאָהוכחתָנז ָק.
ָ 295חוקָ למניעתָ הטרדהָ מיניתָ (תיקוןָ מס'ָ ָ ָ,)10התשע"דָָ,2014-ס"חָ ָָָ,263שזכהָָבכינויָ ָ"חוקָ
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תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות

סעיף ָָ 2לחוק)ָ.סעיף ָ(3א)(5א)ָלחוק ָזה ָקובעָכיָ"פרסוםָתצלוםָ,סרטָאוָהקלטהָשלָ
אדםָ,המתמקדָבמיניותוָ,בנסיבותָשבהןָהפרסוםָעלולָלהשפילָאתָהאדםָאוָלבזותוָ,
ולאָ ניתנהָהסכמתוָלפרסום"ָ מהווהָעבָרהָָפליליתָשלָהטרדהָ מיניתָ (ראוָסעיףָָ(5א)ָ
לחוק)ָאוָעוולהָאזרחיתָשלָהטרדהָמיניתָ(ראוָסעיףָָ6לחוק)ָ.החוקָלוכדָבמצודתוָלאָ
רקָאתָהמפרסםָהראשוניָשלָהתצלוםָאוָהסרטוןָ ,אלאָאףָאתָהמפיציםָהבאיםָאחריוָ,
שכןָ אףָ התנהגותםָ נופלתָ בגדרָ "פרסוםָ תצלוםָָ,סרטָָאוָ הקלטה"ָָכמפורטָ בסעיףָ
(3א) ָ(5א)ָלחוקָָ 296.
לצדָהדי ָניםָבדברָפרסוםָלשוןָהרעָ,פגיעהָבפרטיותָוהטרדהָמיניתָ,נראהָכיָפקודתָ
הנזיקין ָ[נוסחָ חדש] ָמאפשרת ָלמיָ שנפגעוָאגב ָביושָָבמרשתתָָלנסותָָלעשותָשימושָ
בעוולתָ המסגרתָ שבסעיפיםָָָָ35וָָ36-לפקודהָָָ,היאָ עוולתָ הרשלנותָָָ.עםָ זאת ָ,סוגיי ָתָ
היחסָָשביןָ העוולותָ הפרטיקו ָלריות ָ,ובראשןָ עוולתָ לשוןָ הרע ָ,לביןָ עוולתָ הרשלנותָ
אינהָנקייהָמקשייםָ ,והעמדהָלגביהָאינהָאחידהָָ 297.לאָזוָבלבדָָ,אלא ָשזכאותָלפיצויָ
בגיןָנזקיםָבעקבותָרשלנותָבפרסוםָפוגעניָומביישָברשתָ,ובכללָזהָנזקיםָלאָממונייםָ,
מותנית ָבכךָשביתָהמשפטָיקבע ָכי ָהנתבעָהיהָחייבָלָצפותָאתָהתרחשותָהנזקָעקבָ
שלניתָָ .
התנהגותוָהר ָ
בפןָהפליליָ הטהור ָעומד ָחוקָהעונשיןָָ,הקובעָבסעיףָָָָ214עונשָשלָשלושָ שנותָ
מאסר ָלמפרסם ָפרסוםָתועבה ָ ָועונשָשלָחמשָשנותָמאסר ָלמפרסם ָפרסוםָתועבהָובוָ
דמותוָ שלָ קטיןָָ.סעיףָָָָ288לחוקָָהעונשיןָָקובעָ עונשָ שלָ שישהָ חודשיםָ עלָ העלבתָ
עובדָציבורָ 298בתנועותָ,במיליםָ ָאוָבמעשיםָכאשרָהואָממלאָתפקידָאוָבנוגעָלמילויָ
תפקידוָָ.בהקשרָ זהָ ישָ לצייןָ כיָָביוםָָָָ31.12.2012הורשעָ בעבָרהָָשלָ העלבתָ עובדָ
ציבורָהרבָאליצורָסגלָבעקבותָפרסוםָמאמרָבמרשתתָ(בבלוג)ָנגדָהרבָהצבאיָהראשיָ
דאזָתא"לָישראלָוייסָ.ביתָהמשפטָגזרָעלָהרבָסגלָשישהָחודשיָמאסרָעלָתנאיָ,קנסָ
בסךָָ3,000ש"חָופיצויָלרבָוייסָבסךָָ4,000ש"חָָ299.ערעורוָשלָהרבָאליצורָסגלָלביתָ
המשפטָהמחוזיָבירושליםָנדחהָפהָאחדָ,אולםָביתָהמשפטָהעליוןָ,בהרכבָמורחבָשלָ
תשעהָשופטיםָ,קיבלָאתָבקשתוָלערערָברשותָָ,ואףָזיכהָאותוָפהָאחדָמןָהעבָרהָָ300.
______________
הסרטונים"ָָ .כןָראוָהדרָדנציג-רוזנברגָורוניָרוזנברגָ"פורנוגרפייתָנקםָכהטרדהָמינית" ָחוקים ָטָ
ָ.ָ)2017(ָ280–272ָ,267–266ָ,265
ָ 296שםָ,בעמ'ָָ.276–275
ָ 297ראוָבהקשרָזהָתמרָגדרוןָ"לשוןָהרע ָ– ָעוולתָרשלנות?" ָהמשפט ָד ָָ.)1998(ָ 219גדרוןָסבורהָכיָ
על ָמנתָלהגןָעלָהזכותָלשםָטוב ָניתןָלעשותָשימוש ָבעוולתָהרשלנותָכנתיבָתביעהָחלופי ָלנתיבָ
התביעהָהרגילָבעוולהָהפרטיקולרית ָהקבועהָבחוקָאיסורָלשוןָהרעָ .כנגד ָזה ָראו ָאת ָעמדָתוָשלָ
אוריָצורָָ,השוללָאתָהשימושָבעוולתָהרשלנותָבגיןָפגיעותָבזכותָלשםָטובָ:אוריָצורָ"ָ'לשוןָהרעָ
–ָעוולתָרשלנות?'ָ–ָתגובה"ָהמשפטָדָָ.)1998ָ(ָ239כןָראוָע"אָָ7426/14פלוניתָנ'ָד ָניאלָ,פס'ָָ66
לפסקָ דינוָ שלָ השופטָ עמיתָ (פורסםָ באר"ש ָ;)14.3.2016ָָ,ע"אָָָָ1139/17מילרָ נ'ָ הו ָצאתָ עיתוןָ
הארץָבע"מָ,פס'ָָ11לפסקָדינוָשלָהשופטָסולברגָ(פורסםָבאר"שָ.)19.11.2017ָ,
ָ 298הסעיףָמתייחסָ,נוסףָעָלָעובדָציבורָָ,גםָלדייןָאוָפקידָשלָביתָדיןָדתיָוכןָלָחברָועדתָחקירהָ.
ָ 299ת"פָ(שלוםָי-ם)ָָ3099/06מדינתָישראלָנ'ָסגלָ(פורסםָבנבוָ.)31.12.2012ָ,
ָ 300ענייןָסגלָ,לעילָה"שָָ.128
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איןָספק ָשפסק ָדינוָשלָבית ָהמשפטָהעליון ָבה ָרכבָהמורחבָמעידָעלָהחשיבותָהרבהָ
שביתָהמשפטָרואהָבזכותָלחופשָהביטויָבכללָובמסגרתָהמרשתתָבפרטָ .
נוסף ָעלָכךָ ,עדייןָבפןָהפליליָ ,חוקָמניעתָהטרדהָמאיימתָ,התשס"בָ ,ָ2001-מגדירָ
"הטרדהָמאיימת"ָ,בסעיףָ(2א)ָ,כ"הטרדתוָשלָאדםָבידיָאחרָבכלָדרךָשהיאָאוָנקיט ָתָ
איומיםָכלפיוָ,בנסיבותָהנותנותָבסיסָסבירָלהניחָכיָהמטרידָאוָהמאייםָעלולָלשובָ
ולפגועָבשלוותָחייוָ,בפרטיותוָאוָבחירותוָשלָהאד ָם"ָ.חוק ָזה ָממשיךָוקובעָ,בסעיףָ
(2ב)ָָ,כיָ הטרדהָ מאיימתָ כלפיָ אדםָ יכולָ שתהא ָ,ביןָָהיתר ָ,באמצעותָ פגיעהָ בשמוָ
הטובָ.באותםָמקריםָשלָהטרדהָמאיימ ָתָבתיָהמשפטָיכוליםָלהוציאָצוָמניעתָהטרדהָ
מאיימתָ ,אשר ָיורהָלמיָשנוקטָפרקטיקהָשל ָביוש ָמקוון ָכלפיָפלוניָלהימנעָמכ ָךָָ301.
שָָהמקווןָָהואָ חוקָ התקשורתָ (בזקָ
חוקָ נוסףָ שיכולָָלהיותָָרלוונטיָ לתופעתָ הביו ָ
302
ושידורים)ָ,התשמ"בָ ,1982-הקובעָבסעיף ָָ 30כי ָ"המשתמש ָ ָבמיתקןָבזק"ָ ,ובכללָ
זהָָשולחָ מסרוניםָ אוָָמפיץָ מסריםָ באמצעותָ מחשב" ָ,באופןָ שישָ בוָ כדיָ לפגועָ,
להפחידָ,להטרידָ,ליצורָחרדהָאוָלהרגיזָשלאָכדיןָ,דינו ָ– ָמאסרָשלושָשנים"ָ .עודָ
בפןָ הפליליָָ,סעיףָָָָ24לחוקָ הנוערָ (טיפולָ והשגחה)ָָ,התש" ָך ָ,1960-אוסרָ פרסומיםָ
שוניםָ בנוגעָ לקטיניםָָ,ובצידוָ שנתָ מאסרָָ.חוקָָזהָ יכולָ גםָָהואָ לשמשָ כליָ במאבקָ
בתופעהָהקשהָשלָביושָקטיני ָםָברשתָ .
שדווק ָאָָחוקָ סמכויותָ לשםָ מניעתָ ביצועָ עבירותָ באמצעותָ
ישָָלהעי ָרָָכ ָיָָמפתיעָ ָ
אתרָאינטרנטָ,התשע"זָ,2007-שהינוָחוקָחדשָשעניינוָבמרשתתָ,ואשרָמתבקשָלפיכךָ
כיָיציעָמזורָמסויםָלתופעתָהביושָהמקווןָ,אינוָרלוונטיָלתופ ָעהָ,שכןָהואָחלָאךָורקָ
עלָעברותָספציפיותָשאיןָבינןָלביןָביושָשוםָקשרָָ 303.
עדָ כאןָהדיןָהקייםָָ–ָָהמצו ָיָָ–ָָאשרָלעניות ָדעתי ָ,כאמורָ,אינוָָנותןָָמענהָמספקָ
שָָבמרשתתָָוברשתותָ החברתיותָָ.מכאןָָהצורךָ בדרךָ
והולםָ לסיטואציותָ שלָָביו ָ
התמודדותָנוספתָ,ועימהָהצעותייָהצנועותָבדברָהדיןָהראויָָ .
(ב) התמודדות ישירה עם תופעת הביוש המקוון

דרךָ ההתמודדותָ השנייהָָעםָ תופעתָ הביושָָבמרשתתָָוברשתותָ החברתיותָָמבקשתָ
לחוקקָ דיניםָָחדשי ָםָָוייחודיי ָםָָאשרָ יתייחס ָוָָבאופןָ ישירָ וקונקרטיָ לתופעהָ החדשהָָ.
נקודתָ המוצאָ שליָ היאָ כיָָחקיקהָָחדשהָָ,ישירהָ וקונקרטית ָ,הןָ בתחוםָ האזרחיָ והןָ
______________
ָ 301ס'ָָ4לחוקָמניעתָהטרדהָמאיימתָָ.
ָ 302ס'ָָ1לחוקָהתקשורתָ(בזקָושידורים)ָמָגדירָ"מיתקןָבזק"ָכ"מיתקןָאוָהתקןָשנועדָמעיקרוָלמטרותָ
בזקָָ,ָ"...ומגדירָ"בזקָ"ָכ"ָשידורָ,העברהָאוָקליטהָשלָסימניםָ,אותותָ ,כתבָ,צורותָחזותיותָ,קולותָ
אוָמידעָָ,באמצעותָתילָ,אלחוטָ,מערכתָאופטיתָאוָמערכותָאלקטרומגנטיותָאחרות"ָ.
ָ 303על ָפיָס' ָָ 1לחוק ָהאמורָָ,מדוברָבשש ָעברותָעלָחוקָהעונשין ָ– ָס' ָָ"(ָ 202הבאתָאדםָלידיָעיסוקָ
בזנות")ָ,ס' ָ205א ָ("ָאיסורָפרסוָםָומסירתָמידעָבדברָזנותָשלָקטין")ָ,ס'ָ ָ205ג(א)ָ (ָ"איסורָפרסוםָ
בדברָ שירותיָ זנותָ שלָ בגיר") ָ,ס'ָָ(205ד)ָ (ָ"איסורָָפרסוםָ שלָ הצעהָ לעיסוקָ בזנות")ָָ,ס'ָָ(214ב)ָ
("פרסוםָ והצגתָ תועבהָ"ָָבנוגעָ לקטינים)ָ וס'ָָ"ָ(ָָ225איסורָ הגרלותָ והימורים");ָ בשתיָָעברותָ עלָ
פקודתָהסמיםָהמסוכניםָ[נוסחָחדש]ָ,התשל"גָ–ָ1973-ס'ָָ13אוָָ;14ובעבָרהָנוספתָלפיָס'ָָָ7לחוקָ
המאבקָבתופעתָהשימושָבחומריםָמסכניםָ,התשע"גָ.2013-
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תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות

בתחום ָהפליליָ ,תגבירָאתָהמודעותָלתופעתָהביוש ָהמקווןָ ,ובשלָכך ָתתרוםָ ,כך ָישָ
להניחָ,לצמצוםָהיקפהָשלָהתופעהָ.נוסףָעלָכךָיהיהָבהָכדיָליתןָביטויָלאופיָהמיוחדָ
שלָ התופעה ָ,המצדיקָָבעינייָָהסדרָ חוקיָ ייחודיָָכפולָ (אזרחיָ ופלילי)ָָעלָָמנתָ לטפלָ
בהָ 304.כוונתיָהיאָלתייג ָאתָמעשיָהביוש ָבכל ָהפלטפורמותָהמקוונות ָבאופןָקונקרטיָ
ומובהקָָ,ולסמנםָ הןָ כעוולהָ אזרחיתָ קונקרטיתָ והןָ כעבָרהָָפליליתָ קונקרטית ָ,ובלבדָ
שבבסיסםָמודעותָשלָהמבצעָוסבירותָגבוההָלפגיעהָחמורהָבמושאָהביושָהמקווןָָ .
אולםָאליהָוקוץָבהָ,חקיקהָישירהָוקונקרטית ָהמבכרתָאתָהזכותָלשםָטובָואתָ
הזכותָָלפרטיותָ עלולהָ לפגועָ בזכותָ לחופשָָהביטויָָבמרשתתָָוברשתותָ החברתיותָ.
החששָ הואָ ששימושָ בדרךָ זוָ יגרוםָ לצינוןָ יתרָ שלָ השיחָ החיוביָ והמועילָָבמרשתתָ
וברשתותָהחברתיותָָ,בשלָהחששָמתביעותָאזרחיותָופליליותָ(חששָהמכונהָ"האפקטָ
המצנן")ָָָ305.זוהיָ הסיבהָ המרכזיתָ להימנעותָ מהסדריםָָחקיקתייםָ חדשיםָ בסוגיהָָ,כךָ
שָָמקווןָָ306.
שלָָביו ָ
שנכוןָ לימיםָאלהָהדיןָהישראליָאינו ָמכיל ָעדיין ָאיסורָקונקרטיָָ ָ
זאתָ ,אףָשמעשהָכזהָ ,כפיָשראינוָ ,עשויָלכלולָ,בהתאםָלנסיבותָ,פרסוםָהעולהָכדיָ
שָָבוָ פגיעהָ בפרטיותָָ,ולגרוםָ נזקיםָ חמוריםָָָ,פגיעותָָנפשיותָ
לשוןָ הרעָ אוָ פרסוםָ שי ָ
307
קשותָָואפילוָָפגיעותָָפיזיותָָָ .כאמורָָ,עמדתיָ היאָ שישָ לעשותָ לשינויָ המצבָ
החקיקתי ָ,הןָ עלָ ידיָ חקיקתָ עוולהָ קונקרטיתָ והןָ עלָ ידיָ חקיקתָ עבָרהָָקונקרטיתָ,
שעניינןָבמעשיםָמודעים ָוחמורים ָשל ָביוש ָמקווןָ .יובהרָכיָרקָבאותםָמקריםָשבהםָ
תוצאותָ הביושָָהמקווןָ חמורותָ במיוחדָ א ָוָָשפוטנציאלָָהתוצאותָ חמורָ במיוחדָיהיהָ
מקוםָלשקולָהעמדהָלדיןָפליליָעלָבסיסָהעבָרהָהפליליתָהקונקרטיתָ .
בבסיסָ הצעותייָ עומדָ רעיוןָ ההרתעה ָ.עמדתיָ היאָ כיָ ישָ לפעולָ ע ָלָָמנתָ להרתיעָ
מפניָָביושָָ–ָָהןָ שלָ המפרסםָ,הןָ שלָ המפיץָָוהןָ שלָ המשתףָָ–ָָכלָ אימתָ שהפרסוםָ
עלולָלפגועָ,אפילוָאיןָפגיעהָבפועלָ.כפועלָיוצאָמכךָישָלהפוךָאתָהביוש ָהמקווןָ
______________
ָ 304השווָאונגרָ,לעילָה"שָָ,287בעמ'ָָ.2
ָ 305בהקשרָזהָניתןָאףָלדברָבהפללתָיתרָ.
ָ 306השווָחייםָויסמונסקיָ"אכיפהָאָלטרנטיביתָשלָעברותָביטויָבמרחבָהסייבר"ָמשפטָ,חברהָו ָתרבותָ
–ָָמשפטָ צדק?ָ ההליךָ הפליליָ בישראלָָ–ָָכשליםָ ואתגר ָיםָָ(ָָ693ָָ,691אלוןָ הראלָ עורךָ,)2017ָָ,
המצייןָ כיָ הדיןָ בישראלָ אףָ אינוָָמתייחסָ במישריןָ לתופעהָ שלָ בריונותָ רשתָָ.כָןָ ראוָ בהקשרָָז ָהָ
עציוניָ ָנוערָבמשפטָהפליליָ,לעילָהָ"שָָָ,169בעמ'ָָ.184
ָ 307ראוָבהקשרָזהָעת"ָםָ(ָמנהלייםָי-ם)ָָ43552-04-16העמותהָלמעןָמדעָמוסריָנ'ָהממונהָעלָהעמדתָ
מידעָ לציבורָבמשרדָהבריאות ָ(פורסםָ בנבוָ.)11.4.2019ָ ,באותוָענייןָנדחתהָעתירה ָלמתןָ מידעָ
לפיָחוקָחופשָהמידעָ,התשנ"חָ ,1998-שדרשה ָלחשוףָאתָזהותםָשלָכל ָחבריָהוועדותָהפנימיותָ
לאישורָ ניסוייםָ בבעליָ חייםָ אשרָ פועלותָ במוסדותָָהמחקרָ בישראל ָ.החששָ העיקריָ שנלווהָ
להתנגדותםָשלָחבריָהוועדות ָלחשיפתָזהותםָהיהָמפניָביושםָברשתותָהחברתיותָוהשלכותיוָשלָ
ביושָזה ָעל ָבטחונםָהאישיָושלומםָהפיזיָ ,ויותרָמכךָהחָששָ ָמפניָפגיעהָבהםָובבניָמשפחותיהםָ
עלָ רקעָ חברותםָ באותןָ ועדותָ ָ.ראוָָשם ָ,פס'ָָָָ87לפסקָ הדין ָ.השופטָ דראלָָהסבירָ כיָ השאלהָ
העומדתָלדיוןָהיאָאםָחששָמפניָביושָעתידיָיכולָלהוותָעילהָלמניעתָמסירתָמידעָָ.בהתבססוָעלָ
ס'ָ(9א)(ָָ)1לחוקָהאמורָָ,המאפשרָלרשותָציבוריתָלאָלמסורָמידעָ ,ביןָהיתרָ,אםָבגילויוָישָחששָ
לפגיעהָבבטחונוָאוָבשלומוָשלָאדםָ ָ,השיבָהשופטָבחיובָעל ָהשאלה ָהאמורהָ .ראו ָשםָ,פס' ָ–92
ָ105לפסקָהדיןָָ ָ.
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שָ
למעשהָ ייחודיָ וחמורָ יותרָָהןָָשלָ לשוןָ הרעָ והןָָשלָָפגיעהָ בפרטיות ָ.לאָ עודָָביו ָ
במרשתתָוברשתותָהחברתיותָאךָורקָכחלקָמהעוולהָאוָמהעבָרהָשלָלשוןָהרעָאוָשלָ
פגיעהָבפרטיותָ,אלאָעוולהָנפרדתָשלָביושָמקוו ָןָמודעָ,הןָבחוקָאיסורָלשוןָהרעָוהןָ
בחוקָהגנתָהפרטיותָ ,המקימהָפיצויָללאָהוכחתָנזק ָגבוהָיותרָביחסָלזהָשקיים ָכיוםָ
בשניָהחוקיםָ308.הצעתיָהיאָלהכפילָאתָהפיצויָהקייםָכיוםָָ .
במקבילָָאניָ מציעָָלהוסיףָ בחוקָ איסורָ לשוןָ הרעָָעבָרהָָנפרדתָ שלָָביושָָמקווןָ
בדרגהָשלָפשעָ ,אשר ָעונשָהמאסרָשבצידה ָיהיה ָחמור ָמזה ָשקבוע ָכיוםָ,העומדָעלָ
שנתָמאסרָאחת ָבלבד ָ(סעיף ָָ 6לחוקָאיסורָלשוןָהרע)ָ.הצעתיָהיאָכיָהעונשָשייקבעָ
ש ָשנותָ
לצדָהעבָרה ָהחדשהָיעמודָע ָל ָשלושָשנות ָמאסרָָ ,ובנסיבותָחמורות ָ– ָעלָחמ ָ
מאסרָ .עלָהעבָרה ָהחדשהָלשמשָהסדרָמשליםָאךָורקָלאותםָמקריםָחמוריםָבהיבטָ
התוצאהָ(בכוחָאוָבפועל ָ)ָשלָביושָמקווןָָ 309.
יודגשָכיָבכלָהנוגע ָבביוש ָבמרשתת ָוברשתותָהחברתיותָהמקיםָעבָרה ָשלָפגיעהָ
בפרטיותָ בהתאםָָלסעיפיםָָָָ2וָָ5-לחוקָ הגנתָ הפרטיותָָ,מכיווןָָשהעונשָ שנקבעָ בצדָ
העבָרהָעומדָכיוםָעלָחמשָשנותָמאסרָ,עמדתיָהיאָכיָאיןָכלָצורךָבשינויָבהקשרָזהָָ.
כך ָגםָבכלָהנוגע ָבעבָרה ָהחדשהָשהוספהָלחוקָלמניעתָהטרדהָמינית ָבתיקון ָמס' ָָ10
("חוקָהסרטונים ָ")ָ 310.
נוסףָָעלָ כךָָ,לטעמיָָָ,הגיעָ הזמןָָלבחוןָ עדָ כמהָ ראויָָשבעידןָָהמרשתתָָוהרשתותָ
החברתיותָָנמשיךָ להשתמשָָבאותןָָהבחנותָָוהגדרו ָתָָשבחוקָ איסורָ לשוןָ הרעָָ–ָ
הקיימותָבו ָלמןָשנותָהשישיםָוהשבעיםָשלָהמאהָהעשרים ָ– ָביןָהאחראיםָהשוני ָםָ
לפרסוםָבאמצעיָהתקשורתָָ 311.ניכרָכי ָמתחייב ָלערוך ָלכלָהפחותָעדכון ָשל ָההגדרותָ
שבחוק ָהאמורָ ,ובראשָובראשונהָשלָהגדרתָ"אמצעיָתקשורת"ָָ.כךָגםָלגבי ָחוקָהגנתָ
שלָ
הפרטיותָ 312.עוד ָישָלבחוןָאםָישָמקוםָלהגדירָאתָהיקףָהאחריותָשלָקטינים ָ– ָו ָ
______________
ָ 308נכוןָָלהיוםָהפיצויָבלאָהוכחתָנזקָעומדָעלָָָ 50,000ש"חָהןָלפיָס' ָ7א(ָא)ָ ָו7-א(ב)ָ לחוק ָאיסורָ
לשוןָ הרעָ והןָ לפיָ ס'ָָ29א(א)ָָו29-א(ב)( ָ)1לחוקָָהגנתָ הפרטיותָָָ.אולםָָמקוםָָשהוכחָ כיָ העוולהָ
נעשתהָָבכוונהָ לפגועָָ,ביתָ המשפטָ רשאיָ להטילָ פיצויָָבלאָ הוכחתָ נזקָָעדָָכפלָ הסכוםָ האמורָ,
דהיינוָ,עדָָ100,000ש"חָָ.ראוָס'ָ7א(ג)ָלחוקָאיסורָלשוןָהרעָוס'ָָ29א(ב)(ָָ)2לחוקָהגנתָהפרטיותָ.
ָ 309בהקשרָ זהָ מעניינתָ הצעתהָ שלָ עציוניָָבנושאָ הקרובָ שלָ אלימותָ מקוונתָָבקרבָ קטינים ָ,שאבקשָ
לאמצה ָלענייננוָ.לפי ָהצעתהָ,בשלב ָהראשוןָירוכזָנושאָההעמדהָלדיןָבגיןָהעבָרה ָהחדשהָבידיָ
גורםָ מטפלָ אחדָ בפרקליטותָ המדינה ָ.כךָ תגובשָ נקודתָ מבטָ רחבה ָ,כלליתָ ואחידהָ בסוגיהָ
המורכבתָ שלָָביושָָמקווןָָָ,יתקייםָ יישוםָ שוויוניָ והוגןָ שלָָהעבָרהָָבמקריםָ הקונקרטייםָָ,ותימנעָ
אכיפהָברירניתָ.ראוָעציוניָנוערָבמשפטָהפליליָ,לעילָה"שָָ,169בעמ'ָָ.197
ָ 310ראוָדנציג-רוזנברגָורוָזנברגָ,לעילָה"שָָָ.295
ָ 311כוונתיָ לס'ָָָָָ11לחוקָ איסורָ לשוןָ הרע ָ,שעניינוָָב"אחריותָָבשלָָפרסוםָ באמצעיָ התקשורתָ"ָ,
ובמסגרתוָ ההבחנותָ וההגדרותָָָהמָחייבותָ עדכוןָ שיתאיםָָאותןָָלעידןָ המקוון;ָ וכןָ לס'ָָָָ12לחוקָ
האמורָָ,שעניינוָב"אחריותָשלָמדפיסָומפיץ"ָ,ואשרָמחייבָגםָהואָעדכוןָכאמורָ.
ָ 312בהקשרָ זהָ כוונתיָ לס'ָָָָ31–30לחוקָ הגנתָ הפרטיות ָ,שעניינם ָ,בהתאמהָָ,ב"אחריותָָָבשלָ פָרסוםָ
בעתון"ָוב"אחריותָשלָמדפיסָומפיץ"ָָ .גםָשניָהסעיפיםָהללוָמחייביםָעדכוןָשיתאים ָאותם ָלעידןָ
המקווןָ.
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תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות

הוריהםָ במידתָ הצורךָָ–ָָלמעשיםָ שלָָביושָָבמרשתתָָוברשתותָ החברתיותָָ.עמדתָי ָ
היאָ ָכיָ פגיעהָ בקטיניםָ מצדיקהָ הגנהָ מוגברתָ ָ,ובהקשריםָ אלהָ קיימותָ הצעותָ
קונקרטיותָָ 313.
לסיוםָ,בכלָמקוםָשבוָהפרסוםָהמבישָהינוָפרסוםָאנונימיָעלינו ָלשובָולחשובָעלָ
צדקתָ ההלכהָ הנוהגתָ בענייןָ זהָ (הלכתָָ ָמ ָו ָר)ָָָ314,ובעיקרָ ע ָלָָהסדרָָחקיקתיָ מתאיםָ
ומידתיָָשיסייעָ בחשיפתָ העומדיםָ מאחוריָ אותוָ פרסוםָ מבישָָמבליָ לפגועָ יתרָ עלָ
המידהָ בזכותָ לחופשָ הביטויָ ובזכותָ לפרטיותָ שלָ המשתמשיםָָבמרשתתָָוברשתותָ
החברתיותָ 315.ישָלזכורָכיָהאנונימיותָהמתקיימתָבמרחבָהמקווןָהינה ָברוב ָהמקריםָ
למראיתָ עיןָָבלבד ָ,ומעטותָ ההתקשרויותָָשאי-אפשרָָלנטרָ אתָ מקורןָ באמצעותָ צוָ
שיפוטיָ 316.

סיכום
תופעתָ הביושָ ָבמרשתתָ ָוברשתותָ החברתיו ָתָ ָגוררתָ שאלותָ חברתיות ָ,מוסריותָ
ומשפטיותָ רבותָָ.במאמרָ זהָ ביקשתיָ להסתפקָ בהצגתָ התופעהָ בהיבטָ רחבָ מאודָ,
ובעיקרָלנסותָלעמודָעלָאופייהָועלָסוגיהָהשוניםָ,עלָמקורהָ,עלָהסכנותָ ָהטמונותָבהָ
ועלָ אפשרויותָ שונותָ להתמודדָָעימה ָ.במסגרתָ זוָ ניסיתיָ להעלותָָא ָלָָפניָ הקרקעָ
המשפטיתָָסוגיותָ שונותָ הנוגעותָ כולןָָבמעשיםָ שוניםָ ומגווניםָ שלָָביושָָבמרשתתָ
וברשתותָ החברתיות ָ.לפיכךָ אבקשָ לראותָ במאמרָ זהָ מעיןָ יר ָייתָ פתיחהָ בלבדָ לדיוןָ
שָמקווןָָ .
נוסףָאךָמפורטָ ָוממוקדָבאותןָסוגיותָשונו ָתָשלָביו ָ
לגופוָ שלָ עניין ָ,תופעתָ הביושָָבמרשתתָָוברשתותָָהחברתיותָָקוראתָ תיגרָ עלָ
המשפטָכפיָשהיהָידועָעדָכהָ,ואףָמעמידהָבסימןָשאלהָאתָהרלוונטיותָשלָהחקיקהָ
הקיימתָ להתמודדותָ עימהָָָ.זאת ָ,בוודאיָ לנוכחָ העובדהָָששניָ החוקיםָ המרכזייםָ
הקיימיםָָבתחוםָָ–ָָחוקָָאיסו ָרָָלשוןָ הרעָ וחוקָ הגנתָ הפרטיותָָ–ָָנחקקוָ לפניָ עידןָ
המחשבָהאישיָ,שלאָלדברָעל ָעידן ָהמרשתת ָוהרשתותָהחברתיותָ,ואףָטרםָהותאמוָ
לעידןָ זהָָבתיקוניםָ מתאימיםָ ומתבקשיםָָ.אכן ָ,הטכנולוגיהָ מתקדמתָ במהירות ָ,אךָ
נראהָ שמערכותָ החקיקהָ והאכיפהָָמתקשותָ לעכלָ אתָ תוצריָ הטכנולוגיהָָ,שכןָָמעצ ָםָ
טיבןָהןָאיטיותָולרובָאינןָ מדביקותָאתָקצבָההתפתחותָשלָהחייםָהאמיתייםָָ.זוהיָ
______________
ָ 313ראוָָאתָָהצעותיהָ שלָָעציוניָָנוערָ במשפטָ הפליליָָ,לעילָ ה"שָָָ ָ,169בעמ'ָָָָ,196–184בהקשרָ שלָ
אלימותָמקוונתָָבכללָָ.
ָ 314ענייןָ ָמורָ,לעילָה"שָָָ ָ.80
ָ 315בהקשרָזהָקיימותָכאמורָכתיבהָענפהָוהצעותָמעניינותָ.ראוָ ,למשלָ,ז'רסקיָולביאָ,לעילָה"ש ָָ;90
לביאָאחריותָמתווכיָתוכןָלעוולותָביטויָ,לעילָה"שָָ;90והשווָלאורגָ,לעילָה"שָָ.79
ָ 316עציוניָָנוערָ במשפטָ הפלילי ָ,לעילָ ה"שָָ ָ,169בעמ'ָָָָ;185עציוניָ "בריונותָ במגרשָ המשחקיםָ
המקוון"ָָ,לעילָה"שָָ,2בעמ'ָָ.502
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אומנםָ תופעהָ מוכרתָ אךָ גםָ מסוכנתָ מאוד ָ,שכןָ משפטָ שאינוָ מכירָ לאשורהָ אתָ
המציאותָשבהָעליוָלתפקדָפועלָב"חסךָאפיסטמולוגי"ָ,ועלולָליהפךָללאָרלו ָונטיָָ317.
אשרָעלָכןָ,קיימת ָבעיניי ָחשיבותָרבה ָהןָלהתמודדותָלבר-משפטיתָ,בעיקרָבתחומיָ
החינוך ָ,החברהָ והפסיכולוגיהָ,והןָ להתמודדותָבמישו ָריָָהאכיפהָ,החקיקהָ והמשפטָ,
תוךָ קריאהָ לרפורמהָ מקיפהָ בחקיקהָ הקיימתָ בנוגעָ לאיסוריָ לשוןָ הרעָ ולהגנתָ
הפרטיותָ,וקביעתָמודלָאסדרהָשיתאיםָסוף-סוףָלעידןָהמקווןָ.התמודדות ָזו ָמחייבתָ
שָ
כברָ עתהָָאתָָהתגייסותםָ שלָ בתיָ המשפטָ להכרעהָָבסוגיותָ שונותָ הנובעותָָמהביו ָ
המקוון ָוקשורות ָאליוָ ָ ,ומחייבת ָלפתחָאתָתחוםָהמשפטָוהטכנולוגיה ָבהקשרָהמיוחדָ
והחשובָהנדוןָבמאמריָובמאמריםָאחריםָבכרךָזהָָ 318.
ָ

______________
ָ 317השווָ יונתןָ יובלָָ"צדקָ ורוע ָ:המשפטָ כיוצרָ וכמשקףָ מציאות"ָָמציאותָָ–ָָממשות ָ,אמתָ ותפיסהָ
משללָפרספקטיבותָ(ָ91יובלָגלעדָעורךָ.)2020ָ,
ָ 318כפיָ שאכןָ עשהָ ביתָ המשפטָ לאחרונהָ בענייןָָשאול ָ,לעילָ ה"שָָ ָ.16כןָ ראוָ פס'ָָָָ5להחלטתוָ שלָ
השופטָ עמיתָ בענייןָָסרנה ָ,לעילָ ה"שָָָָָָ,62שםָָהואָָסוקרָ סוגיותָ משפטיותָ מורכבותָ בקשרָ שביןָ
הרשתותָהחברתיותָלביןָחוקָאיסורָלשוןָהרעָָ,הגםָשמבליָלהביעָלעתָעתהָעמדהָלגביהןָ.
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