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המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה פועל במסגרת בית הספר לתקשורת באוניברסיטת 
בהקשרים  חדשה  תקשורת  של  וההשלכות  השימושים  אודות  מחקרים  ומבצע  בשומרון  אריאל 
פוליטיים, חברתיים, צרכניים, תרבותיים ועוד. לפירוט מחקרי ותוצרי המכון בשנים 2011-13, ראו: 

 aunmedia.org/research_about

ומהתקשורת  הכתובה  מהתקשורת  מידע  באיתור  עוסקת  יפעת,  מקבוצת  מדיה,  מחקרי  יפעת 
אפקטיביות  מדידת  לצורך  כותרות,  ובניתוח  בתקשורת  תדמית  ניתוח  בשירותי  האלקטרונית, 

החשיפה התקשורתית.

מאגר המידע השיווקי TGI מתוחזק על ידי קנטאר מדיה מחקרי טי.גי.איי )לשעבר "מחקרי סינגל 
סורס"( ובפיקוח ובקרה מקצועית של ועדת המחקר של איגוד חברות הפרסום. מאגר TGI מבוסס 
של  בשיעור  אוכלוסייה  המשקפים   ,18+ בגילאי  היהודי  במגזר  מרואיינים  של  מייצג  מדגם  על 

כ-3.96 מיליון נפש. סקר ™TGI בישראל נערך משנת 1998.

בישראל בשנת  ביותר במדיה החברתית  ענן תגיות של המלים הפופולאריות  תמונת השער היא 
2012, כפי שהתקבלו מחברת יפעת. הענן מתבסס על דגימה רנדומלית של שליש מהימים במהלך 
המילים  מופו  הפוסטים  בסיס  על  מהפוסטים.  שליש  אקראית  נדגמו  יום  בכל  כאשר  השנה, 

והביטויים השכיחים ביותר.
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בניגוד לשנה הקודמת, "שנת המחאה", שבה הופנה חלק ניכר מתשומת הלב התקשורתית למחאה 
החברתית של קיץ 2011, לא עמד נושא מרכזי אחד על סדר היום של התקשורת בישראל בשנת 
2012. לצד נושאים ביטחוניים מובהקים כמו האיום האיראני והמתיחות ברצועת עזה, שהגיעה 
וחברתיים.  כלכליים  פוליטיים,  נושאים  במגוון  התקשורת  עסקה  ענן",  "עמוד  במבצע  לשיאה 
בחלק מנושאים אלה הייתה 2012, אולי יותר מקודמותיה, "שנת האג'נדות". דרך הסיקור באמצעי 
תקשורת שונים התאפיינה בהצגת עמדות מובהקות בסוגיות שנויות במחלוקת, לעתים על חשבון 
הדיווח העובדתי, באופן שדחק מפעם בפעם את האתוס העיתונאי המקצועי של דיווח עובדתי, 

נטול הטיות. 

בין הנושאים שעמדו השנה על סדר היום הייתה שורה של עניינים שנגעו לתקשורת עצמה, בהם 
מאבקם של עובדי ערוץ 10 למנוע את סגירתו, החרפת המשבר העסקי בעיתון הוותיק "מעריב" 
שהביאה אותו אל סף פשיטת רגל ולמכירתו באמצעות נאמנים שמונו על ידי בית משפט, "מהפכת 
הסלולר" שיזם שר התקשורת משה כחלון, ועוד. אירועים אלה שיקפו את הטלטלות והשינויים 
ומתעצמת,  מתרחבת  החדשה  שתקשורת  ככל  בישראל  הציבורי  המרחב  על  העוברים  הנמשכים 
בעוד התקשורת המסורתית נדרשת להסתגל למציאות המשתנה. תהליכים אלה אינם מתנהלים 
בחלל ריק אלא תוך זיקה ישירה לגורמים כלכליים ופוליטיים, שהשפעתם על התקשורת ניכרת, 
וחופש  על חירות הביטוי  ולהשפעות אלה משמעות רבה  ואם באופן סמוי. לתהליכים  בגלוי  אם 

העיתונות בישראל ועל אופייה וערכיה של מדינת ישראל. 

בכל הנושאים הללו, ורבים אחרים, עוסק דוח זה, השני בסדרת הדוחות השנתיים שמוציא לאור 
המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה באוניברסיטת אריאל. הדוח הפעם רחב ומקיף יותר 
מקודמו. הוא כולל בחינה של סדר היום התקשורתי במהלך השנה כפי שבא ידי ביטוי בתקשורת 
על  והשפעתה  החדשה  התקשורת  בתחום  וההתפתחויות  השינויים  ואת  והחדשה,  המסורתית 
חופש  על  למאבק  מיוחדים  פרקים  גם  בו  מוקדשים  המסורתית.  התקשורת  של  שונים  ענפים 
– התקשורת  רוב הציבור  כלל מעינו של  לזירות הרחוקות בדרך  גם  2012, כמו  העיתונות בשנת 
בזו המופנית אל הציבור החרדי. להכרת מאפייני  וכן  המגזרית: בשפה הערבית, בשפה הרוסית 
אמצעי התקשורת של קבוצות אלה חשיבות רבה, שכן על פי הערכות כ-40 אחוזים מכלל אזרחי 
ישראל נחשפים לעיתונים, לתחנות שידור, לאתרי אינטרנט ולערוצים נוספים הייחודיים למגזרים 

הללו. 

חוקרים  השנה  לארח  שמחים  אנו  ופוליטיקה,  חברה  חדשים,  מדיה  לחקר  המכון  חוקרי  לצד 
אורחים שתרמו מהידע שלהם לדוח זה, ומודים להם על שיתוף הפעולה. הדוח הוכן בשיתוף פעולה 
עם חברת יפעת מחקרי מדיה, ואנו מבקשים להודות לצוות העובדים בחברה ובעיקר למור לביא 
שהעמידו   ,  TGI מחקרי  מדיה  קנטאר  מחברת  שלם  וליונתן  כסיף  לאיתן  גם  תודה  טל.  ורביב 
לרשותנו נתונים מן הסקרים המקיפים שעורכת החברה. תודה גם לכל מי שקראו פרקים מהדוח 
על הערותיהם המועילות: טל לאור, אפי ליניאל, ד"ר אסנת רוט-כהן, הילה לוינשטיין, עו"ד אלעד 
רוזנטל, ד"ר עו"ד אמיר לבקוביץ,  ד"ר כרמל וייסמן, אביתר גת,  ד"ר רבקה נריה-בן שחר, אסעד 
זידאן, ד"ר סבינה ליסיצה, ד"ר נלי אליאס. וכן תודה לעוזרי המחקר ברוך שומרון, אודיה שלו, 

אביטל מנדל, מיכל מינצר וג'ניה קיפניס, והגרפיקאים מעין קלימיאן ואלירן גלילי. 

מבוא
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ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר
המכון הישראלי לדמוקרטיה

היבט מהותי

חקיקתית  במתקפה  נתון  בישראל  העיתונות  של  הביטוי  שחופש  היה  נדמה   2011-2010 בשנים 
אנטי דמוקרטית של ממש: חוק החרם וחוק הנכבה נחקקו בכנסת והוצעו תיקונים לחוק לשון 
הרע שבהם ניסיון להעלות את סכום הפיצוי על לשון הרע בצורה משמעותית ולחייב כל אמצעי 
תקשורת או בלוגר במתן זכות תגובה בהיקף רחב.1 הצעות חוק נוספות שזכו לתמיכת הממשלה 
העונשין  חוק  התשע”ב-2011 ; הצעת  נאצים,  וכינויים  בסמלים  השימוש  איסור  חוק  הצעת  היו 
)תיקון – איסור פרסום הסתה לשלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית(, 
התשס”ט-2009; הצעת חוק איסור לשון הרע )תיקון – לשון הרע על ציבור ועל רשויות המדינה(, 

התשע”א-2011. 

ודברי  הפוליטי,  הביטוי  בחופש  חקיקתית  בפגיעה  מתאפיינת  איננה   2012 שנת  זאת,  לעומת 
החקיקה הנוגעים לתקשורת מבטאים בעיקרם גישה המשלבת היבטים של הגנת הצרכן וחופש 

ביטוי, פיקוח על היבטים שונים הנוגעים לפרסומות ופיקוח על שוק הספרים. 

בנוסף, התפרסמו מספר פסקי דין עקרוניים של בית המשפט העליון המרחיבים את ההגנה על חופש 
העיתונות, בעיקר בהיבטים של לשון הרע וחיסיון בין עיתונאי ומקור. עם זאת,  החלטת היועמ"ש 
בעניין אליצור סגל המרחיבה את  בית המשפט  ופסיקת  לדין את העיתונאי אורי בלאו  להעמיד 

טווח ההרשעה בעבירה של העלבת עובד ציבור, מעוררות חשש לפגיעה בחופש העיתונות.

שיפוטיות  ותפיסות  חקיקה  דברי  של  התאמתם  היא   2012 בשנת  ביטוי  שקיבלה  נוספת  סוגיה 
לעידן הדיגיטלי והצורך לעדכנם, בעיקר בהיבטים של דיני תעמולת הבחירות, תחולת סמכותה 

של הצנזורה הצבאית, והניסיון לחסום אתרי אינטרנט העוסקים בפעילות בלתי חוקית. 

פיצוי אזרחי כתחליף להתמודדות עקרונית- נוסף הראוי לציון הוא הבחירה במסלול של  היבט 
אידאולוגית במישור ההגנה על חופש העיתונות. בחירה זו התבטאה הן בהקמת ארגון העיתונאים 
החדש ובחירתו במסלול של תביעות משפטיות בבתי הדין לעבודה כדי לבטל פיטורין או לדרוש 
פיצוי על פיטורין של עיתונאים, והן בבחירה במסלול של פיצוי אזרחי כתחליף למסלול האכיפה 

דרך הרשויות הרגולטוריות, כאשר מדובר בהדרה ובפגיעה בחופש הביטוי של נשים.  

1  אני מבקשת להודות לשירן ירוסלבסקי על עזרתה הרבה באיסוף החומרים וארגונם. 

סוגיות בהקשר של חופש העיתונות, ישראל 2012
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לשון הרע

א. פרשת אילנה דיין - קביעת הלכה חדשה בדיני לשון הרע
בפברואר 2012 התפרסם פסק הדין של בית המשפט העליון בערעור שהגישה העיתונאית אילנה 
כתבת  “עובדה”  בתכנית  שידרה  דיין  אילנה  בירושלים.  המחוזי  המשפט  בית  החלטת  על  דיין 
תחקיר שעסקה בסוגיית הריגתה של ילדה פלסטינית, אימאן אל-המאס, סמוך למוצב צה”ל על 
גבול רצועת עזה. בעקבות תכנית זו הגיש קצין בצה”ל תביעת לשון הרע כנגד דיין. התובע, מפקד 
המוצב, טען כי הוא הוצג בכתבה כ”חיית אדם”, וכי הצגה זו של הדברים מקורה בעריכה מגמתית 
של החומרים העיתונאיים. מנגד טענו הנתבעות כי מדובר בכתבה עיתונאית הוגנת ומאוזנת, וכי 
מדובר בדיון ציבורי חשוב שהיה ראוי להתקיים גם לו זּוָּכה התובע מן האישומים שיוחסו לו עוד 

קודם שידורה של הכתבה.

פסק  התביעה,  את  סולברג  נעם  השופט  בירושלים  המחוזי  המשפט  בית  קיבל   2007 באוגוסט 
פיצויים והוצאות משפט לתובע, וחייב את הנתבעות לשדר תיקון והתנצלות בפני התובע. הנתבעות 
ערערו לבית-המשפט העליון, ובפברואר 2012 פרסם בית המשפט העליון את פסק הדין.2 פסק הדין 

חושף סכסוך גבולות שבין עיתונות, אתיקה ומשפט, ומאבק על מרחב המחיה העיתונאי.

בית המשפט העליון זיהה שני כשלים מרכזיים בפסק הדין של בית המשפט המחוזי. ראשית הוא 
קבע כי מלאכת הפירוק שעשה השופט סולברג לכתבה ששודרה בתכנית עובדה, כלומר הבדיקה 
של כל מקטע ממנה לגופו והכרעה בנוגע לכל אחד מן המקטעים, היא חדירה שיפוטית אל תוך 
בית  העיתונאית.  העשייה  על  מצנן  אפקט  יוצרת  והיא  העיתונאית,  העריכה  מלאכת  של  קרביה 
המשפט העליון קבע כי בסכסוכי לשון הרע יש לבחון את המילים על הרקע הכללי שבו הובאו 
ובהקשר שבו הדברים פורסמו. שנית, נקבע כי הגנת אמת-דיברתי בלשון הרע חלה על מי שפרסם 
“אמת לשעתה”, גם אם לא שודרה בתכנית ה”אמת לאמיתה”, כלומר את התוצאה הסופית שאליה 

הגיע בית הדין הצבאי שדן בסוגיה חודשים לאחר פרסום הכתבה. 

כמו כן הבחין בית המשפט העליון בפסק הדין בין הכתבה ובין הפרומו שהקדים אותה. נקבע כי 
בפרומו הייתה הצגה חלקית של דבריו של סרן ר’ אשר סטתה מן האמת המהותית עד שיצאה 
מגבולות ההגנה על פרסום האמת. כתוצאה מכך הותיר בית-המשפט על כנה את החלטת המחוזי 

בהקשר זה, וחייב את טלעד לשלם לסרן ר’ פיצוי של 100 אלף שקלים.

ויצירת  החשמל",  חברת  נ.  הארץ  "הלכת  בהפיכת  הוא  זה  דין  בפסק  המשפטי  החידוש  אולם, 
פרשנות חדשה ומרחיבה מאוד להגנה נוספת בלשון הרע; מעין "מסלול עוקף הגנת אמת-דיברתי". 
חוק איסור לשון הרע קובע כי מפרסם יוכל להתגונן מפני תביעת לשון הרע אם יוכיח כי עשה את 
הפרסום בתום לב, בנסיבות שבהן "היחסים שבינו לבין האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו 
חובה חוקית, מוסרית או חברתית לעשות אותו פרסום". בפרשת "הארץ נגד חברת חשמל" בשנת 
1978 נפסק כי חובה מוסרית או חברתית זו אינה נוגעת ליחסים שבין עיתון לקוראיו, אלא במקרים 
לחיי אדם, לבריאותו או לרכושו.3 לאורך השנים סירבו בתי-המשפט להרחיב  נדירים של סכנה 
פרשנות מצמצמת זו, שמא ייווצר מדרון חלקלק. כתוצאה מהלכת הארץ, ההגנה היחידה העומדת 
לעיתונאי היא הגנת אמת דיברתי. בית-המשפט העליון בפרשת אילנה דיין הפך את הלכת הארץ 
וקבע כי עיתונאים יוכלו מעתה להתגונן מפני תביעת לשון הרע אם יוכיחו שעשו את הפרסום בתום 

2  ע"א 751/10 פלוני נגד ד"ר אילנה דיין-אורבך וטלעד אולפני ירושלים בע"מ )טרם פורסם, 8.2.2012(.

3  ד"נ 9/77 הארץ נ. חברת החשמל פ"ד ל"ב )3( 377.  כדאי להזכיר כי בחוק הגנת הפרטיות קיימת הגנה דומה בסעיף 18)ב( לחוק 

כאשר "הפגיעה נעשתה בנסיבות שבהן הייתה מוטלת על הפוגע .... חובה מקצועית לעשותה". חובה זו פורשה במשך השנים בצורה 
רחבה מזו שבחוק לשון הרע. 
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לב בנסיבות שבהן מתקיימת "אחריות עיתונאית" לפרסם את הדברים. זאת, בלי צורך להוכיח 
משפטית אם הדברים היו אמת, כל עוד הפרסום עוסק בעניין ציבורי "משמעותי", והעיתונאי ביצע 
את עבודתו קודם לפרסום על פי סטנדרטים של "עיתונות אחראית". בית המשפט הוסיף וקבע כי 

יראה בציות להוראות האתיקה העיתונאית אמת מידה לסבירות ההתנהלות של המפרסם.4 

לאור  וזאת  דיין,  בפרשת  נוסף  דיון  לקיים  העליון  המשפט  בית  נשיא  החליט   2012 באוקטובר 
ההלכה החדשה והחשובה שנפסקה בערעור.5 בנוסף, הוגשו שתי הצעות חוק פרטיות המנסות לעגן 

בחקיקה את ההלכה שנפסקה בערעור, שלפיה די ב"אמת לשעתה" כהגנה בתביעות לשון הרע.6

ב. חשיפת מעוולים אנונימיים בלשון הרע: פרשת אבי בניהו ומקאן-אריקסון 
בעיתונים  פרסומית  מודעה  פורסמה  פרשת "מסמך הרפז",  אירועי  רקע  על   ,31.1.2011 בתאריך 
בין  נטען,  במודעה  )כנראה(".  הצליח  בקריה  "הפוטש  שכותרתה:  אחרונות"  ו"ידיעות  "הארץ" 
היתר, כי "חבורת גבי אשכנזי, אבי בניהו, הרפז ועיתונאי החצר שלהם עומדים לנצח ולסכל את 
בחירתו הדמוקרטית של גלנט לרמטכ"ל". על המודעה חתומים "אזרחים שאינם מכירים את גלנט 

אישית ומודאגים מ"הפוטש" בקריה".7

אבי בניהו הגיב כי הטענה לפיה הוא ביצע פוטש )קרי, הפיכה צבאית( ופעל כנגד המדינה וכנגד 
עקרונות היסוד שלה, היא האשמה חמורה ביותר כנגד קצין בצה"ל. מדובר בהאשמה של בגידה 

ממש. 

בניהו עתר לבימ"ש כנגד משרד הפרסום, "מקאן אריקסון", שלטענתו הזמין את פרסום המודעה 
עבור מקור בלתי מזוהה, וכנגד העיתונים "ידיעות אחרונות" ו"הארץ" בגין לשון הרע. בעתירה 
דרש בניהו שתפורסם מודעת התנצלות ויינתן לו פיצוי בסך 2.5 מיליון שקלים. עוד ביקש לחייב 
את "מקאן אריקסון" לחשוף מי המקור האנונימי העומד מאחורי המודעה, עוד לפני שהתבררה 

עילת התביעה, כדי שיוכל לצרף את המקור כנתבע נוסף בתביעה.

בתאריך 11.12.2012 דחה בית המשפט את טענת מקאן אריקסון כי לא קיימת מסגרת משפטית 
המאפשרת לבניהו לתבוע את חשיפת שם המזמין. בית המשפט התייחס לכך שאכן במקרים קודמים 
)למשל פרשת רמי מור(, סירב בית המשפט לחשוף את זהותו של טוקבקיסט  של תביעות דיבה 
אנונימי על ידי ספק האינטרנט, אך עשה זאת בהיעדר מסגרת דיונית מאפשרת. במקרה דנן נקבע 
כי במקום שבו קיימת עילת תביעה עצמאית נגד הגורם שיודע את זהות המעוול האלמוני )במקרה 
זה הגורם שיודע הוא משרד הפרסום מקאן אריקסון(, קיימת מסגרת דיונית לחייב את חשיפת 
זהות המעוול. עם זאת, בית המשפט קיבל את טענת משרד הפרסום מקאן אריקסון, לפיה לא 
ניתן לחשוף את מזמין המודעה טרם יתברר בבית המשפט האם אכן מתקיימת עוולת לשון הרע 

בפרסום המודעה. לכן הבקשה לחשוף את זהות המקור, נדחתה לשלב פסק הדין.8

4  תהילה אלטשולר-שוורץ, "מסלול עוקף אמת-דיברתי", העין השביעית, 8.2.2012.  

.www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/090212_I_spoke_true_bypass_route.aspx
5  יובל יועז, העליון יקיים דיון נוסף בתביעתו של סרן ר' נגד אילנה דיין, גלובס, 3.10.12. 

www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000787928
6  ראו: פ/4242/18, הצעת חוק איסור לשון הרע )תיקון – המועד הקובע להגנת אמת הפרסום(, התשע"ב–2012; פ/4409/18 הצעת 

חוק הגנה על עיתונאים במילוי תפקידם )תיקוני חקיקה(, התשע"ב–2012. 
 TheMarker .11.5.2011 ,"7  הילה רז, "בניהו גורר את צמרת צה"ל לביהמ"ש? מקאן: "קצינים חתרו תחת הממשלה

 .www.themarker.com/law/1.639569
 Intellect or Insanity . 2.1.2013 ,"8  יהונתן קלינגר, "ישחקו הנבחרים לפנינו: על חשיפת מעוולים ותעמולה אנונימית

www.2jk.org/praxis/?p=4554; ת"א 49493-02-11 בניהו נ' הוצאת עתון הארץ. 
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מעוול,  פרסום  מאחורי  אנונימית  בזהות  להישאר  אפשרי  בלתי  שלפיה  חדשנית  בהלכה  מדובר 
אם לנפגע עומדת עילת תביעה גם כנגד המפרסם )או ספק האינטרנט(. בנוסף לכך הוגשה בנושא 
)"פלוני   John Dow בהליכי לבית המשפט  לפנות  חוק ממשלתית9 המעניקה אפשרות  הצעת  זה 
אלמוני"(, כלומר לבקש מספקי אינטרנט לחשוף את זהותו של מפרסם כדי שאפשר יהיה להגיש 

תביעה נגדו, ובית משפט ייענה לבקשה אם ישתכנע כי קיימת עילה לבקשה.  

ג. הסדרי פשרה בתביעות לשון הרע - פרשת "ביביטורס" 
בתחילת 2011, במהדורת החדשות המרכזית של ערוץ 10, חשף העיתונאי רביב דרוקר שני מקרים 
שונים בהם שילמו מספר גופים על כרטיס טיסה יחיד של ראש הממשלה בנימין נתניהו. דרוקר 
אף רמז כי ייתכן שהעודף שנוצר נוצל למימון הטיסה של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו. על 
פי הדיווח בערוץ 10, אחד מהגופים מימן את טיסת ראש הממשלה והגוף השני שילם עבור רעייתו, 
זאת למרות ששתי החשבוניות הוצאו על שמו של ראש הממשלה. בעקבות הפרסום, הגיש ראש 
מיקי  דרוקר,  רביב   ,10 ערוץ  נגד  שקלים  מיליון   3.5 בגובה  דיבה  תביעת  ב-28.3.2011  הממשלה 

רוזנטל והאתר נענע 10.

נתניהו למשוך את תביעתם. חלק  גישור שנחתם באוקטובר 2012 החליטו בני הזוג  לאחר הליך 
ראש  את  הערוץ  יסקר  בו  האופן  לגבי  עתידית  התחייבות  כלל  התביעה  למשיכת  מההסכם 
הממשלה.10 הפשרה בין ערוץ 10 לראש הממשלה עולה בקנה אחד עם טובתו הכלכלית של הערוץ, 
 ,10 ערוץ  שבה  שנה  בתוך  השנייה  הפעם  זוהי  לדעת.11  וזכותו  הציבור  טובת  עם  מתנגשת  אך 
פסולים מבחינה  נכבל בהסכמים משפטיים  ופוליטיים,  כלכליים  הנראה כתוצאה מלחצים  ככל 

עיתונאית.12 

ח"כ ד"ר נחמן שי )קדימה( יזם את הצעת החוק להקמת "קרן לאומית להגנה על זכות הציבור 
לדעת". ההצעה נוסחה בשיתוף עם עו"ד ד"ר יובל קרניאל, ממייסדי התנועה לחופש המידע ומרצה 
דעת מקצועי,  לשיקול  בכפוף  היא לספק,  לתקשורת במרכז הבינתחומי בהרצליה. מטרת הקרן 
מימון להגנה משפטית לאמצעי תקשורת ואנשים המפרסמים מידע חיוני לציבור ונתבעים בשל כך. 
נגד אמצעי תקשורת ואנשים  בשנים האחרונות התרחבה התופעה של איום בתביעות משפטיות 
המפרסמים מידע שאינו נוח לגורמים שונים בעלי יכולת, הון והשפעה. איומים אלה עלולים למנוע 
פרסום של מידע חיוני שדרוש לציבור, ולהפוך את אמצעי התקשורת לזירה לפרסום מידע חיובי 
או בידורי בלבד. תקציבה של הקרן אמור להגיע מתמלוגים שמשלמות חברות התקשורת למדינה, 
ומתרומות. כספי הקרן אינם מיועדים לתשלום פיצויים עבור אלו היוצאים חייבים בדין כך שאין 

בהקמת הקרן משום עידוד של פרסום אסור, הוצאת דיבה ולשון הרע.13

גם  מחייב  וההון,  הכוח  בעלי  על  ביקורתי  ומידע  פרסום תחקירים  הציבורי המחייב  "האינטרס 
תמיכה של המדינה ושל הציבור באותם סוכנים של זכות הציבור לדעת, בין אם מדובר באמצעי 
הצעת  החוק.  בהצעת  נכתב  פרטיים",  באנשים  מדובר  אם  ובין  ועיתונאים,  עורכים  התקשורת, 
החוק אמורה לתת מענה להצעת החוק לתיקון חוק לשון הרע שאושרה בקריאה ראשונה בתאריך 

9  הצעת חוק לחשיפת זהותו של מפרסם תוכן ברשת תקשורת אלקטרונית, התשע"ב 2012. 

10  דוד אברהם, "פרשת 'ביביטורס': נתניהו ימשוך את תביעתו; ערוץ 10 יתחייב לגבי אופן סיקורו", וואלה, 18.10.2012.

.www.news.walla.co.il/?w=%2F3050%2F2576958
 Intellect or Insanity ,"11  יהונתן קלינגר, "על ניגוד העניינים של ערוץ 10 מול נתניהו: הצעה תיאורטית לפשרות בלשון הרע

.21.10.2012 .www.2jk.org/praxis/?p=4433
www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/051112_Gestures_ . 6.1.2012 ,12  אבנר הופשטיין, "סדרת שבי", העין השביעית

Journalism.aspx. אורן פרסיקו, "אני לא בריון", העין השביעית, 7.9.2011 .
.www.the7eye.org.il/articles/Pages/080911_I_am_not_a_thug.aspx

.b.walla.co.il/?w=/3050/2511883 26.2.2012 ,13  דוד אברהם, "הצעת חוק: קרן להגנה על עיתונאים שחשפו מידע חיוני", וואלה
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21.11.2011 והגדילה פי שישה את סכומי הפיצוי בלשון הרע.14 בה בעת היא אמורה לאפשר את 
)slapp( ומהפעלת  המשך קיומה של עיתונות חוקרת במדינת ישראל, ללא חשש מתביעות סרק 
לחצים ואיומי תביעה על העיתונות הנמצאת במצב כלכלי רעוע. הצעת החוק טרם עלתה לקריאה 

שנייה ושלישית. 

חופש הביטוי בעידן הדיגיטלי: אתגרים מתחום סמכות השיפוט 
הטריטוריאלית ברשת

א. ריצ'רד סילברסטיין
ריצ'רד סילברסטיין הוא יהודי אמריקני דובר עברית המתגורר בסיאטל ומפרסם ברציפות ידיעות 
על ישראל בבלוג שלו הנקרא "תיקון עולם". בשנים האחרונות הוא מקדיש את הבלוג שלו לפרסום 
מידע האסור בפרסום בישראל, לרבות ידיעות שהוטל עליהן איפול מטעם הצנזורה או צווי איסור 

פרסום. 

מקום מושבו של סילברסטיין הוא מחוץ לישראל, ולכן הוא גם מחוץ לתחום סמכות השיפוט של 
בשנים  פרסם  סילברסטיין  הצבאית.  הצנזורה  ובכללן  בישראל  החוק  ואכיפת  המשפט  מערכות 
האחרונות בין השאר את דבר מעצרה של ענת קם בחשד להדלפת מסמכים צבאיים מסווגים לכתב 

"הארץ" אורי בלאו, עוד כשהמידע חסה תחת צו איסור פרסום.15 

מח'ול,  אמיר  ד"ר  של  מעצרו  בדבר  הפרסום  היא  שנה  באותה  לפרסום  נוספת  בולטת  דוגמה 
פעיל ערבי ישראלי, בחשד לריגול נגד ישראל. המעצר ונסיבותיו חסו באותה עת תחת צו איסום 
פרסום. ב-15 באוגוסט 2012 פרסם סילברסטיין תרחיש סודי, לדבריו, על תכנית למלחמה של ראש 
בישראל.16  לאחר  בכיר  ביטחוני  ידי מקור  על  לו  נתניהו, שהוצג כמידע סודי שהודלף  הממשלה 
פרסום הידיעה בבלוג, דווח בכלי תקשורת ישראלים שמדובר במידע לא אמין שמקורו בפרסום 
של גולש בפורום צבא וביטחון באתר Fresh, המבוסס על השערות ומקורות בלתי ידועים. בעוד 
סילברסטיין טען כי מדובר במידע שהודלף במקביל לו ול"פרש" על ידי גורם ביטחוני. כלי תקשורת 
נוספים פרסמו את המידע שהוצג בבלוג כ"סקופ של סילברסטיין". הפרשה עוררה ביקורת נוקבת 

על אמינותו של סילברסטיין וכלי תקשורת שנסמכים על דיווחיו.17 

סילברסטיין מעורר את שאלת ישימותה של הצנזורה בעידן המקוון בצורה חדה ביותר. מצד אחד, 
הוא מאפשר לקבל מידע שאיננו מתפרסם בכלי התקשורת הממסדיים בישראל. הוא גם מאפשר 
)בחלק מן המקרים( לכלי התקשורת בישראל לצטט את המידע מפיו. מצד שני, המידע המתפרסם 

אצלו לא תמיד אמין או מבוסס. 

ב. אי התאמתם של דיני הבחירות לעידן הדיגיטלי
במערכת הבחירות האחרונה לכנסת ה-19, התחדד ביתר שאת הצורך להתאים את חוק הבחירות 
)דרכי תעמולה( התשי"ט–1959 לעידן הדיגיטלי. בנוסף עלתה השאלה האם יש מקום לשקול מחדש 

14  "מעקב האגודה: חקיקה אנטי-דמוקרטית", האגודה לזכויות האזרח, www.acri.org.il/he/?p=1231 7.8.2012; תהילה שוורץ-

אלטשולר, "הצעת החוק לתיקון חוק איסור לשון הרע", המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1.8.2012.
.www.idi.org.il/ספרים-ומאמרים/מאמרים/הצעת-החוק-לתיקון-חוק-איסור-לשון-הרע

15  למידע נוסף אודות ריצ'רד סילברסטון ופרסומיו בשנת 2010 ראו – ליטל גרוסמן, "בקרוב במרתפי השב"כ", העיר, 6.8.2010. 

.www.richardsilverstein.com/wp-content/uploads/2010/08/ha-ir-tikun-olam-profile.pdf
 Bibi's Secret War Plan, Tikun Olam )August 15, 2012( 16

.www.richardsilverstein.com/2012/08/15/bibis-secret-war-plan 

17  ראו שוקי בלס, "מקור פארש: כלי התקשורת שוב נופלים בפח של ריצ'רד סילברסטין", לאטמה, 16.8.2012. 

www.latma.co.il/article.aspx?artiId=6182; יוסי מלמן, "הבלוגר שמשטה בציבור קוראיו - וגם בתקשורת", וואלה, 18.8.2012.
.www.b.walla.co.il/?w=/3050/2559083
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את הצידוק לשידור תשדירי תעמולה או לשנות את מתכונתם, לנוכח התעצמות זירת האינטרנט 
והיעדר כפיפותה לחוקי הבחירות.18 

הגבלות  בצד  לתעמולה  מותרות  דרכים  לקבוע  היא  תעמולה(  )דרכי  הבחירות  חוק  של  תכליתו 
וסייגים אשר יבטיחו שמסע התעמולה של המפלגות יהיה הוגן ושוויוני. החוק מבקש גם למנוע 
על  בזו, לשמור  זו  פגיעה של מפלגות  למנוע  לצורכי תעמולה,  ציבוריים  לרעה במשאבים  שימוש 

חופש הביטוי בצד שמירה על זכויות הפרט וצנעתו ועוד.

לכנסת  המרכזית  הבחירות  וועדת  יו"ר  אז  שהיה  חשין  מישאל  השופט  קבע   2002 בשנת  כבר 
שהוראות חוק הבחירות אינן חלות על תעמולת בחירות ברשת וקרא לכנסת לטפל בעניין "מגרש 
המשחקים העקום" שנוצר עקב חוסר התייחסותו של החוק לזירה זו.19 בשנת 2006 קבעה השופטת 
דורית ביניש, בשמשה בתפקיד זהה, שגם מודעות באתרי אינטרנט אינן כפופות להוראות חוקי 

התעמולה.20

למרות הזמן שחלף והתרעותיהם של השופטים, החוק טרם שונה ועדיין איננו מתייחס לפרסום 
באמצעות ערוצי טכנולוגיה חדשים ורשתות חברתיות. מכיוון שחלק הארי של תעמולת הבחירות 
מתנהל בזירה הדיגיטלית, חלף זמנו של חוק דרכי התעמולה במתכונתו הנוכחית. דוגמה מרכזית 
להסדרת  הבחירות  דיני  של  הרלוונטיות  חוסר  את  המציגה   2012 שנת  של  הבחירות  ממערכת 
תעמולת הבחירות היא עתירה שהוגשה על ידי פעיל ליכוד ליו"ר ועדת הבחירות להורות ליוטיוב 
להסיר את הסרטונים של תנועת "ארץ חדשה" בראשות אלדד יניב. השופט רובינשטיין, יו"ר ועדת 
הבחירות, השיב במכתב כי חוקי התעמולה אינם חלים על האינטרנט.21 מנגד, בינואר 2013 בחר 
חוק  את  לראשונה  להחיל  ובחר  הליכוד  נגד  היהודי  הבית  בפרשת  הפוכה  גישה  להפגין  השופט 
החוק  החלת  מוגבל:  בחידוש  מדובר  אם  גם  בפייסבוק,  פוגעניות  בחירות  מודעות  על  הבחירות 

התבצעה רק לגבי זהות מפרסם המודעה ולא לגבי התוכן הפוגעני.22  

כפועל יוצא מהחלטות אלו, ובהיעדר התייחסותו של החוק לזירה המקוונת, נוצרה עמימות בכל 
הנוגע להסדרת התעמולה ברשת. לא ברור מהו רוחב החריץ שבו רשאים בתי-המשפט להתערב 

בזירה המקוונת בתחום התעמולה, מבלי שהדבר ייחשב לחריגה מהסמכות הקבועה בחוק.23

ג. תזכיר חוק חסימת אתרי אינטרנט
בסוף שנת 2012 פורסם תזכיר חוק הגבלת שימוש במקום למניעת ביצוע עבירות )תיקון – הגבלת 
גישה לאתר אינטרנט ותיקונים שונים(, התשע"ג-2012. החוק המקורי עוסק בסמכות המשטרה 
לסגור מקומות בהם מתבצעים סחר בבני אדם וזנות. תזכיר החוק מבקש לאפשר לקצין משטרה 
מוסמך לחסום גישה של גולשים מישראל לאתרי אינטרנט )שהם מקומות לא מוחשיים כמו בחוק 
יסוד סביר להניח שמתבצעות בהם עברות של הימורים או פרסומי תועבה  לו  יש  המקורי( אם 
על  לאינטרנט  גישה  לספקי  צו  באמצעות  להתבצע  אמורה  החסימה  קטינים.  בהם  שמעורבים 
גישה לאתרי  על המשטרה לחסום  בית המשפט המחוזי  2010 אסר  הגישה לאתר. בשנת  הגבלת 

18  ראו דנה בלאנדר, "תעמולת הבחירות בטלוויזיה: חבל על הזמן???", אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, 15.1.2012. 

goo.gl/ 29.10.2012  ,תהילה שוורץ-אלטשולר, "תעמולת בחירות אסורה", אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה ;goo.gl/NxRtc
.lSTpW

19  תב"מ 16/01, סיעת ש"ס נ' ח"כ פינס-פז, פ"ד נה )3( 159 )2001(.

20  תב"כ 3/17, לירן נ' רוטר נט )פורסם בנבו, 2.2.2006(.  

21  צבי זינגר, "רובינשטיין: חוקי התעמולה אינם חלים על האינטרנט", מגפון, 18.10.2012.

.www.megafon-news.co.il/asys/archives/90243
22 תב"כ 16/19, רשימת הבית היהודי נ' רשימת הליכוד ביתנו )פורסם בנבו, 3.1.2013(

.www.bechirot.gov.il/elections19/heb/law/Decisions16_19.pdf 

23  תהילה שוורץ-אלטשולר, "רגולציה בקריצה", העין השביעית, 19.1.2013. 

.www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/190113_Regulation_with_a_wink.aspx
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הימורים.24 העותרים ערערו על ההחלטה בפני בית המשפט העליון, שטרם פסק בעניין. בסוף 2012 
יינתן פסק הדין. מעבר לקשיי האכיפה  הוגשה הצעת חוק שמטרתה להסדיר את העניין בטרם 
שלו,  הביטוי  וחופש  הפרט  של  לאוטונומיה  בזכות  מהותי  באופן  פוגע  גם  הוא  מעורר,25  שהחוק 

ומעורר תחושה של מדרון חלקלק: היום אלה אתרי הימורים ופורנוגרפיה, ומה יהיה מחר?26

ד. תנאי השימוש של חברות האינטרנט הגדולות כתחליף להסדרה מסורתית?
באוגוסט 2012 טענה מפלגת מרצ כי חברת גוגל סירבה לאפשר לה לפרסם קמפיין מקוון שעסק 
ורב  גדולות  לחברות  בעיקר  במס  נרחבות  הנחות  המעניק  הכלואים,  הרווחים  לחוק  בהתנגדות 
לאומיות, בטענה כי מדובר ב"נושא רגיש", שאיננו עומד בתנאי השימוש שלה. גוגל טענה כי אף 
שאין מדובר בתוכן גזעני, אלים או פורנוגרפי, יש לה מדיניות הנוגעת ל"נושאים רגישים": "בדרך 
כלל, נושאים רגישים מזוהים בתגובה לאירועים גלובליים חריגים שלא ניתן לצפותם מראש, כגון 
אסונות טבע או התקוממויות פוליטיות, ולכן הם אינם מפורטים בדף זה. קבענו מדיניות זו כדי 
להגן על המותג של גוגל". חברת הכנסת זהבה גלאון טענה כי מדיניות זו מעלה דאגות חמורות לגבי 
יכולתן של חברות שאמורות לשמש צינור חופשי למעבר של מידע ולתקשורת - כמו גוגל, ספקיות 
אינטרנט וכדומה - לפגוע בחופש הביטוי ולמנוע דיון בנושאים שמצויים בראש סדר היום הציבורי. 
בתגובה לשאלת כתב "הארץ" ענתה חברת גוגל כי "ל-Google מדיניות ברורה בכל הנוגע להצגת 
פרסומות  הצגת  מאפשרת  אינה   Google זו  כחלק ממדיניות   .Google AdWords-ב פרסומות 
היוצאות נגד ארגון, אדם או קבוצת אנשים. במקרים בהם פרסומת מפירה מדיניות זו, אנו נוקטים 

בצעדים המתאימים".27

סוגיית הסדרת חופש הביטוי הפוליטי ברשת התעוררה גם באמצע 2012, כאשר עלה לאתר שיתוף 
בקרב  זעם  עורר  הסרטון  מבישה.  בצורה  מוחמד  הנביא  את  המתאר  סרטון  יוטיוב  הסרטים 
מוסלמים ברחבי העולם, ואלה חוללו מהומות עזות. ממשלת ארצות הברית ביקשה מחברת גוגל 
להסיר את הסרטון. מספר ימים לאחר מכן הודיעה גוגל כי תחסום את הגישה לסרטון במדינות 
שונות, ובכללן מצרים. חבר הכנסת  טאלב א-סנע  לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להורות 
על הסרת הסרטון גם בישראל הואיל והדבר פוגע ברגשות הדת שלו. בקשתו נדחתה בהיעדר עילה. 

רשת  על  הפוליטי  הביטוי  לחופש  הנוגעת  המסורתית  החקיקה  בהפעלת  הקושי  שמתבהר  ככל 
האינטרנט, מסתבר גם שחברות התוכן ברשת, ובראשן גוגל, פייסבוק, אמזון בשירותי הענן שלה 
וחברות אחרות, מסירות תכנים הפוגעים בתנאי השימוש שלהן. בכך, הן בעצם מתפקדות כשוערות 
השיח הציבורי. וכמו שהדבר קיים בהיבטים אחרים של הפעילות המקוונת כגון בתחום ההגנה על 
הפרטיות, מתברר שעתידן של זכויות האדם כבר אינו נמצא בידי המחוקק או בידי בתי המשפט, 

ואפילו לא בידי ועדת הבחירות המרכזית. הוא נמצא באותיות הקטנות של תנאי השימוש.

הגנת הצרכן בהקשרים של חופש הביטוי והעיתונות

א. פיקוח על פרסומות
והשיווק של משקאות אלכוהוליים התשע"ב  הגבלת הפרסומת  חוק  בכנסת  עבר   2012 בתחילת 
2012, האוסר על פרסום משקאות משכרים בשלטי חוצות, בעיתונים ובשידורי טלוויזיה המיועדים 

לקטינים. 

24  עתמ 45606-10-10, איגוד האינטרנט הישראלי נ' שחר איילון.

.www.netlaw.co.il/it_itemid_12737.html  25

.2jk.org/praxis/?p=4525  26

.www.themarker.com/advertising/1.1796914  27

.support.google.com/adwordspolicy/answer/175902?hl=en :ראו גם את תנאי השימוש באתר גוגל
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תוספת  שהוא  התמ"ת,  משרד  של  הקטנות"  האותיות  "חוק  לתוקף  נכנס   2012 ינואר  בתחילת 
 30% עד  רק  קטן  יהיה  בפרסומת  ביותר  הקטנות  האותיות  גודל  שלפיהן  הצרכן  הגנת  לתקנות 
מגודל האותיות הגדולות ביותר במודעה. האותיות הקטנות ביותר במודעה לא יהיו קטנות מ-2 
מילימטרים, והן לא תופענה באלכסון או במהופך. בתקנות שהותקנו מכוח החוק נקבע כי הוא חל 
על כל פרסום, לרבות עלון מידע, קטלוג, מודעת פרסומת, שלטי חוצות וכיוצא באלה. הפרסום יכול 
להיות מודפס או להופיע במדיה אלקטרונית כגון באינטרנט, במכשיר סלולארי, ודואר אלקטרוני. 
עם זאת התקנות אינן חלות על פרסומות המופיעות בטלוויזיה, לגביהן קיימת הסדרה ספציפית 

אחרת מכוח חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו וחוק התקשורת )בזק ושידורים(. 

פרסומת  יפיק  לא  פרסומאי  כי  קובע  התשע"ב–2012  הדוגמנות,  בתעשיית  משקל  הגבלת  חוק 
שמופיע בה דוגמן ומפרסם לא יציג פרסומת כאמור, אלא לאחר שהדוגמן המציא להם אישור רופא 
שלפיו הוא אינו בתת-משקל, בהתאם לחישוב מדד מסת הגוף בשלושת החודשים שקדמו למועד 
הצילום. כמו כן, פרסומאי המפיק פרסומת המציגה דמות של אדם, שנעשה בה שימוש בעריכה 
גרפית לשם הצרת היקפי הגוף, יכלול בפרסומת הבהרה כי בהכנתה נעשה שימוש בעריכה גרפית 
לשם הצרת היקפי גוף. מפרסם לא יציג פרסומת כאמור אלא אם כן נכללה בה ההבהרה במקום 
בולט וברור לעין. חוקים אלה מצטרפים לחקיקה הקיימת בכללי הרשות השנייה, מועצת הכבלים 
והלוויין ובחוק הגנת הצרכן. החוק החדש יהיה באחריות משרד התמ"ת. בחוק לא מוגדרת ענישה 

מסוימת, אבל מי שיעבור עליו יהיה חשוף לתביעות בגין העבירה על החוק.

באופן מסורתי הפיקוח הרגולטורי מצד הרשות השנייה נתפס כחודרני ויעיל יותר מאשר זה של 
הרשות להגנת הצרכן. אחת השאלות הגדולות המתעוררות ביחס למגרש המשחקים העקום שנוצר 
הצורך  הוא  השנייה,  הרשות  לסמכות  כפופים  ואינם  ברשת  המשודרים  זהים  מתכנים  כתוצאה 
העומדים  והמוסדיים  המהותיים  הכלים  ארגז  ועל  צרכן  הגנת  על  המבוססת  לרגולציה  במעבר 

לרשות רשויות אלה. 

ייתכן שחלק מהפיקוח על הפרסום ברשת יהפוך להיות מוסדר באמצעות רגולציה עצמית. ועדת 
הגדולים,  כולל אתרי החדשות  ישראלים מרכזיים,  60 אתרים  בה  לאינטרנט, שחברים  המדרוג 
לפרסום  אחידות  כללי  שקובע  מסמך  לדיון  להעלות  מתעתדת  היא  כי   2012 בנובמבר  הודיעה 
ייושמו   ,2013 של  הראשון  הרבעון  מתום  החל  מיושמות  להיות  אמורות  ההמלצות  באינטרנט. 
גורף על פרסומות פופ-אפ,  ובהן גם איסור  ידי האתרים ומשרדי הפרסום,  כרגולציה עצמית על 

והיתר לחלון קופץ אחד )פופ-אנדר( לכל גולש פעם ב-12 שעות.28

ב.תוכן שיווקי, פרסום סמוי ומיתוג סמוי
סוגיית התוכן השיווקי, שילוב מסרים פרסומיים בתוכן בצורות שונות, היא אחת הרעות החולות 
ובכללים  השנייה  הרשות  בחוק  האחרונות.29  בשנים  הישראלי  התקשורת  שוק  את  המאפיינות 
מכוחו וכן בכללי מועצת הכבלים והלוויין, שילוב כזה הוא אסור )ראו למשל סעיף 83 לחוק הרשות 
השנייה וכלל 9 בכללי האתיקה בפרסומות של הרשות(. הקושי בעיקרו הוא קושי מתמשך באכיפה 

ובהכרה מצד הרשויות הרגולטוריות בצורך לטפל בתופעה, כל עוד היא אסורה לפי חוק. 

במאי 2012 פרסם מבקר המדינה מיכה לינדנשטראוס במסגרת הדוח השנתי שלו ביקורת הנוגעת 
למועצת הכבלים והלוויין. בין השאר קבע כי המועצה מגלה יחס סלחני לחריגות חוזרות מהזמן 
המותר לשידור הודעות חסות ולשתילת תוכן שיווקי. המבקר קבע כי למרות ההפרות מצד הגופים 
המשדרים ננקטו עיצומים כספיים רק במקרים מעטים. המבקר מאשים את המועצה בכך שלא 

.technation.themarker.com/digital/1.1872588  28

29  להרחבה ראו ענת באלינט, "בתוך הקופסא: מיתוג סמוי בשידורי הטלוויזיה המסחרית", המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012. 
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בדקה את שוויין הכלכלי הריאלי של ההפרות, דבר שיכול היה להבהיר אם העיצומים שננקטו אכן 
והלוויין עיצומים כספיים בסך  מרתיעים.30 סמוך לפרסום דוח המבקר הטילה מועצת הכבלים 
100,000 ₪ כל אחת על חברות הוט ויס בגין פרסומת סמויה וקידום עניינים אסור בתכנית "ד"ר 

אריק" המשודרת בערוץ הבריאות.31

בשנת 2012 ניכר שינוי במגמת האכיפה בייחוד מצד הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, אשר הטילה 
עיצומים כספיים חסרי תקדים על זכייניות ערוץ 2 וערוץ 10 בסכומים כוללים של כמיליון וחצי 
שקלים, ואף פסלה לשידור תכניות שבהן נמצא כי שולבו אייטמים תמורת תשלום כמו התוכניות 
 32.10 ערוץ  של   "10 ו"משפחה   "10 "בריאות  רשת,  של  טוב"  "לחיות  קשת,  של  יום"  של  "יופי 
הרשות  גם מינתה צוות מיוחד לבדיקת נושא התוכן השיווקי בראשות המנכ"לית בפועל אילת 
על  המעידים  וחוזים  מסמכים  ואיתר  הזכיינים  להנהלת  שימועים  קיים  לראשונה, הצוות  מצגר. 
התופעה. הרשות הדגישה כי תופעת שילוב המסרים הפרסומיים בתוכן היא פסולה ומהווה הטעיה 
של ציבור הצופים וגניבת דעת, כאשר הצופה סבור כי תוכן השידורים הנצפה על ידו הינו אמין 
ומהימן, ומובא בפניו משיקולים מקצועיים.33 אין ספק שנחישות גדולה במיוחד נדרשה מאיילת 
כדי התמודדות  ותוך  בפועל  מינוי  הוא  הנוכחית, שהמינוי שלה  מצגר, מנכ"לית הרשות השנייה 
קודמיה  משל  ושונה  ברור  היה  שלה  והרגולטורי  הערכי  המסר  אך  הקבוע,  המנכ"ל  תפקיד  על 

בתפקיד,34 וזאת על אף תגובותיהם הקשות של הזכיינים. 

כדאי להעיר כי הפרסום הסמוי איננו פרקטיקה שהיא נחלתה של הטלוויזיה בלבד. אחד מאפיקי 
סיקור  עבור  כספים  גביית  הוא  הישראלית  בתקשורת  האחרונות  בשנים  המתפתחים  ההכנסה 
אוהד במסווה של תוכן עיתונאי.35 טענות לגבי פרקטיקה זו עלו ביחס לתכניות הבוקר בערוצים 
המסחריים שנטען כי הן מוכרות אייטמים עבור יצירת סיקור חיובי,36 וגם לגבי עיתוני האינטרנט 
הגדולים, דוגמת Ynet, המקדמים שיתופי פעולה עם גורמים מסחריים וגובים תשלום עבור תכנים 
באתר.37 עם זאת, הדבר מבליט את השוני במרחבים הרגולטוריים בין הטלוויזיה לבין העיתונות 
בעוד  העיתונאית,  באתיקה  פוגעת  היא  כי  לטעון  שניתן  בהתנהגות  מדובר  באחרונות  והרשת: 

שבטלוויזיה מדובר בהפרת חוק וכללים. 

מנכ"ל   .2012 בשנת  הפלילי  למישור  הסמוי  הפרסום  פרקטיקת  הגיעה  אחד  בהיבט  זאת,  עם 
אתר "בחדרי חרדים", אחד מהאתרים הפופולאריים במגזר החרדי, וארבעה עובדים נוספים של 
האתר, נעצרו ביולי 2012 בחשד לסחיטה ואיומים. לדברי המשטרה הסחיטה נעשתה באמצעות 
איומים על העלאת ידיעות מכפישות על אנשים פרטיים ומוסדות. תמורת תשלום חודשי או שנתי 
מצדם הסירו מנהלי האתר את הידיעות שפגעו בשמם הטוב של הנפגעים, או מנעו את העלאתן 
מלכתחילה. כך הצליחו לסחוט מיליוני שקלים מגופים ואישים במגזר החרדי ומחברות מסחריות. 
מנכ"ל האתר הוא החשוד המרכזי בסחיטה, והוא ושאר החשודים שוחררו בתנאים מגבילים.38 אף 

www.globes.co.il/nehttp://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3578643,00.html  30

.ws/article.aspx?did=1000745064
.www.haaretz.co.il/gallery/media/1.1708051  31

.www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3565041,00.html  32

.www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3565041,00.html
33  אמילי גרינצווייג, הרשות השנייה קבעה כי ערוץ 10 הפר את כלליה ב"לילה כלכלי", הארץ, 10.07.2012. 

.www.haaretz.co.il/gallery/1.1752930
34  ראו: ענת באלינט, הכדור אצל אבי ניר, העין השביעית, 6.8.1012, 

http://www.the7eye.org.il/8124
Intellect or Insanity .5.4.2012 ,"35  יהונתן קלינגר, "בין תוכן שיווקי לסחיטה באיומים, מחשבות על פרשת בחדרי חרדים

.www.2jk.org/praxis/?p=4162 

36  רועי ברק, "רוצים להופיע בתוכנית הבוקר של קשת? שלמו 8,000 שקל", גלובס, 27.11.2011.

.www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000701196
.www.the7eye.org.il/articles/Pages/210312_Integrity.aspx .20.3.2012 ,37  אורן פרסיקו, "טוהר המידות", העין השביעית

38  יאיר אלטמן, "פרשת 'בחדרי חרדים': בכירים באתר יואשמו בסחיטה", וואלה, 12.7.2012.
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שאתר "בחדרי חרדים" לקח את הנוהג המתואר צעד אחד קדימה אל עבר גבולות הדין הפלילי, 
התופעה מטרידה בהשלכה השלילית שיש לה על חופש העיתונות בישראל. 

חוק הספרים

ממשלתית  חוק  הצעת  הספרים",  "חוק  חוק  הצעת  ראשונה  בקריאה  עברה   25.7.2012 בתאריך 
שהונחה על שולחן הכנסת על ידי שרת התרבות לימור לבנת. בעקבות הקדמת הבחירות לכנסת 
שנייה  לקריאה  הוגש  טרם  הוא  זה  לתאריך  ונכון  החינוך,  בוועדת  בחוק  הדיונים  נעצרו  ה-19 
ושלישית. חוק הספרים קובע בין היתר כי מחירו של ספר לצרכן לא ישתנה במשך 18 חודשים 
מתאריך הוצאתו לאור. בתקופה זו יקבלו הסופרים תמלוגים בשיעור של 8% עבור 6,000 העותקים 
הראשונים, ותמלוגים בשיעור 10% עבור כל עותק נוסף. החוק גם יגביל מבצעי הנחות על ספרים 
ידי  על  לאור  שהוצאו  ספרים  להעדיף  הספרים  חנויות  על  ויאסור  ספציפיות,  לתקופות  חדשים 
הוצאות שהן הבעלים של רשת החנויות. כמו כן, ייאסר לתגמל מוכרים בחנויות על המלצה על 

ספרים מועדפים.39

הוצאות  של  מצבן  את  לשפר  וכן  לסופרים  שיינתנו  התמלוגים  את  להגדיל  הספרים נועד  חוק 
קיים  כיום,  ספרים.  וצומת  סטימצקי  הרשתות  בין  המחירים  מלחמת  בשל  שנפגעות  הספרים 
דואופול של רשתות הספרים אשר פוגע בסופרים ובהוצאות הספרים בישראל בהוזלה מתמדת של 
מחירי הספרים ברשתות. כתוצאה מכך המו"לים מקבלים תמורה זעומה על כל ספר שנמכר. כדי 
להגן על עצמם מצמצמים המו"לים את ההשקעות עד למינימום האפשרי ולכן נאלצים להקפיד 
פחות על איכות התרגום והעריכה ומתמקדים בספרים עם פוטנציאל מכירה גבוה יותר. התוצאה 

הישירה מכך היא פגיעה באיכות ובמגוון הספרותי.40

אין  לפי תפיסתו,  זה.  לחוק  על ההגבלים העסקיים, הביע התנגדות  גילה, הממונה  דיוויד  פרופ' 
צורך להתערב בשוק תחרותי. ברשות להגבלים העסקיים מציגים נתונים המעידים על כך שקהלים 
הספרים  במחירי  לעלייה  יגרום  החדש  והחוק  נוער,  בני  ביניהם  ספרים,  כיום  קונים  חדשים 
החדשים ולירידה במכירות. מתנגדות נוספות לחוק הן הוצאת כנרת-זמורה-ביתן ורשת החנויות 
צומת ספרים, שנמצאת בבעלות חלקית של ההוצאה. הן טוענות כי הן מוכרות כמויות אדירות של 

ספרים בזכות המבצעים וכולם נהנים מכך – המו"לים וגם הסופרים. 

להשיב  ויש  והרווח  העשייה  בשרשרת  החלשה  החוליה  הוא  הסופר  כי  טוענים  בחוק  התומכים 
לו חלק מכוחו באמצעות החוק. טענה נוספת שעומדת ברקע הדיון היא שזהו אינו עוד ויכוח על 
עצמם  שבעיני  העשייה,  בשרשרת  העוסקים  ושאר  המו"לים  רוב  תפיסתי.  ויכוח  אלא  מספרים, 
הם קודם כול אנשי תרבות, סבורים שתוכנו של הספר הוא זה שצריך לעמוד במרכז הדיון. אנשי 
הספר  מחיר   - מספרים  על  הדגש  את  שמים  העסקיים,  ההגבלים  על  הממונה  ובעיקר  הכלכלה 
וכמויות הספרים שנמכרים. "הוויכוח היסודי הוא מה זה ספר", הסביר ח"כ זבולון אורלב. "האם 
ביצירה שעליה חלים חוקים  ומכונית, או שמדובר  עגבנייה, מזגן  זהו מוצר צריכה כמו מלפפון, 
אחרים? התומכים בחוק סבורים שעל ספרים צריכים לחול חוקים שונים לחלוטין מחוקי השוק 

החופשי".

.www.news.walla.co.il/?w=/10/2549361
 .TheMarker  .28.10.2012 ,"39  צבי זרחיה ועדי דברת-מזריץ, "כנרת זמורה ביתן לחצה - חוק הספרים לא נעצר

.www.themarker.com/consumer/1.1851400
40  כך אומר ירון סדן, לשעבר מנכ"ל הוצאת עם עובד וכיום יו"ר התאחדות המו"לים. ראו שוקי שדה, "התעשייה סוערת: האם ספר 

.TheMarker 20.4.2012 www.themarker.com/news/1.1690287 ,"?שווה יותר מק"ג עגבניות
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משתנה  בעולם  המו"לים  תעשיית  כל  כי  עקרה,  מלחמה  זוהי  כי  שטוענים  מי  יש  כי  לציין  ראוי 
בתעשיית  הקלפים  את  לטרוף  שעתיד  מהלך  זהו  הספרים.  לשוק  הדיגיטציה  כניסת  בעקבות 
זו של המו"לים כנגד חנויות הספרים  הספרים בישראל. לכן המלחמה שיש להיערך אליה היא 

הדיגיטליות.41

בחירה במסלול של פיצוי אזרחי בסכסוכים של חופש עיתונות

א. פנייה לקבלת זכויות מכוח דיני עבודה והקמת ארגון העיתונאים
שנת 2012 התאפיינה במערכה משפטית חסרת תקדים של עיתונאים למען שמירה על זכויותיהם 
מכוח דיני העבודה. בינואר 2012 הושקה ההתארגנות החדשה של העיתונאים, שהתאגדה כארגון 
הכריז  להקמתו  סמוך  עיתונאים.42  מאות  אליה  הצטרפו  הקמתה  ועם  ההסתדרות,  של  עובדים 
ארגון העיתונאים החדש על הקמת ועדי עובדים בשמונה גופי תקשורת: חדשות ערוץ 2 וחדשות 
עיתונאי  בכבלים. במאבק  גופים של החדשות  ובארבעה  ו"גלובס"  10, העיתונים "מעריב"  ערוץ 
ערוץ 10, שבו היה הארגון החדש מעורב באופן ניכר, התבטא בגלוי המעבר מהתמקדות בלבדית 
בסכנות לחופש העיתונות כתוצאה מסגירת ערוצי תקשורת, להתמקדות בזכויות הסוציאליות של 

העובדים ובחשש שמשפחות תאבדנה את מטה לחמן. 

בכירים  עיתונאים  שלושה  קיבלו  העיתונאים,  ארגון  הקמת  על  ההודעה  לאחר  שבועות  מספר 
כוונה לסיים את העסקתם. ארגון העיתונאים  על  Ynet הודעה מהנהלת האתר  וותיקים באתר 
החדש עתר בשמם לבית הדין לעבודה בדרישה לצווי מניעה כנגד הפיטורין ולפיצויים של 200 אלף 
ש"ח ללא הוכחת נזק מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. זאת, בטענה שסיבת הפיטורין הייתה 
לרמוס את התארגנות העיתונאים החדשה, אותה ניסו המפוטרים לקדם בתוך Ynet. מנגד טען 
האתר כי לא היה כל קשר בין הפיטורין לבין התארגנות העיתונאים, וכי מדובר בסמכות סבירה 
של מעסיק לנהל את עסקיו כראוי.43 באפריל 2012 החליט בית הדין לעבודה, בראשות השופטת 
דגית ויסמן, כי פיטורי גולדשטיין פגעו בהתארגנות עובדים, ועל כן אינם חוקיים ודינם להתבטל, 
ועל Ynet להשיב את גולדשטיין לעבודתו. עם זאת, סירב בית הדין לפסוק פיצוי כספי או לתת צו 

מניעה קבוע. 

בספטמבר 2012, לאחר מכירת העיתון מעריב מאיש העסקים נוחי דנקנר לאיש העסקים שלמה 
בן צבי, מילא ועד העיתונאים תפקיד מרכזי בייצוג העובדים ביחס להמשך פעילות העיתון לאחר 
הפעם  לעבודה,  הדין  לבית  שוב  העיתונאים  ארגון  פנה   2012 נובמבר  בחודש  הבעלות.  העברת 
בדרישה לבטל את פיטוריו של יו"ר ועדת עיתונאי מעריב, חגי מטר, על ידי הבעלים החדשים של 

העיתון. נכון לכתיבת שורות אלה בית הדין טרם הכריע בעניינו. 

חדלות  לאור  אזרחי  פיצוי  של  במסלול  בחירה  ברמה":  "קול  הרדיו  בתחנת  נשים  הדרת  ב. 
הרגולטור מלפעול

תחנת הרדיו האזורית "קול ברמה" החלה לפעול בתחילת 2009, מכוח זיכיון לרדיו אזורי שניתן 
ייעודית לציבור החרדי-ספרדי. מאז הקמת  ורדיו, כתחנה  ידי הרשות השנייה לטלוויזיה  לה על 
התחנה, לא מושמע בתחנה קול אישה בשירה או בדיבור, בשל הנחיות ועדת הפיקוח ההלכתית של 

התחנה. נשים אינן מועסקות כשדרניות בתחנה, ואינן מועלות לשידור.

41  ראו את ההתייחסות לדבריו של יהודה מלצר, הבעלים של הוצאת ספרי עליית הגג, שדיבר בכנס שנערך במכון ון ליר בפברואר 

2010, שם.
42  נתי טוקר, "ביום שישי: השקת ההתארגנות החדשה של העיתונאים", דה מארקר, 18.01.2012.  

.www.themarker.com/advertising/1.1620360
.www.themarker.com/advertising/1.1648574  43
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בעקבות ביקורת ציבורית, קיימה הרשות השנייה הליך שימוע לתחנה בשנת 2011, ובסיומו הורתה 
לתחנה להקדיש שעה שבועית אחת שבמסגרתה יוכלו נשים לעלות לשידור. עוד הונחתה התחנה 
ציבור  לנשות  ולאפשר  נשים,  בהם  משתתפות  אם  גם  חי  בשידור  חדשותיים  אירועים  להעביר 
השנייה  הרשות  הורתה  בהמשך  אלה.  בתנאים  עמדה  לא  התחנה  ציבוריים.  בנושאים  להתבטא 
 2012 באוגוסט  בדרישות.  עמדה התחנה  לא  אף הפעם  אולם  יומית,  נשים  רצועת  לשבץ  לתחנה 
קיימה מועצת הרשות דיון בעניין יישום החלטותיה בסוגיית השמעת נשים בשידורי "קול ברמה". 
נאמר כי אכן החל שינוי מהותי במדיניות השידורים של התחנה ובהרגלי ההאזנה של מאזיניה, אך 
יחד עם זאת קבעה המועצה כי החלטתה עדיין אינה מבוצעת באופן מלא על ידי התחנה. המועצה 
החליטה להורות לתחנה להגביר את היקף הכללת נשים בשידוריה, ובפרט נשים בעלות מומחיות 
ונשים שנושאות בתפקיד ציבורי, תוך השמת דגש גם על מתן זכות תגובה לנשים בעלות תפקיד 

רלוונטי לנושאים המסוקרים.44

הדרת נשים מתחנת רדיו הפועלת על פי זיכיון ציבורי מנוגדת לחוק, משום שהיא מהווה הפליה 
אסורה מטעמי מין הפוגעת בכבודן של נשים. כמו כן, סגירת התחנה בפני העסקת נשים פוגעת גם 

בחופש העיסוק שלהן.

ארגון הנשים "קולך", ארגון דתי-פמיניסטי, טוען שאמנם מדובר בתחנת רדיו חרדית, אולם אין 
חי",  קול  "רדיו  אחרת,  חרדית  רדיו  תחנת  היא  לכך  וראיה  חרדי  ברדיו  נשים  להעסקת  מניעה 
שמעסיקה נשים כשדרניות וכמפיקות וכן בתפקידי שיווק ומנהלה. ארגון "קולך" מציין כי בעוד 
שיש מחלוקת הלכתית בנושא שירת נשים, אין כל בעיה הלכתית כאשר מדובר על דיבור של נשים. 
החרדי  המגזר  את  לשרת  מנת  על  הוקמה  התחנה  כי  ברמה"  "קול  מסרה  להאשמות,  בתגובה 
בישראל על מנהגיו ואורחות חייו. הם קוראים לאותם ארגונים לכבד אמונות והשקפות אלה של 
מרבית המגזר, נשים וגברים כאחד. בנוסף, נאמר כי השמעת נשים בתחנה תגרום לירידה ברווחיה.45
ויו"ר הוועדה למעמד האישה בכנסת, ח"כ ציפי חוטובלי, הביעו ביקורת נוקבת על  חברי כנסת 
למניעת  הבין-משרדי  והצוות  לבנת  לימור  השרה  גם  החוק.  הפרת  עם  השנייה  הרשות  השלמת 
הדרת נשים שבראשו עמדה, הביעו תמיהה על התעלמות משרד התקשורת, שהעניק מאת הרישיון 
לפעילות התחנה, מההפרה הבוטה של החוק.46 בתאריך 28.8.2012 הוגשה לבית המשפט המחוזי 
ייצוגית על בסיס הוראות חוק איסור  ידי ארגון "קולך" בקשה להכרה בתובענה  בתל אביב על 
הפיצויים  את  מין.  מטעמי  להפלות  ציבורי  שירות  המעניק  גוף  כל  על  האוסר  במוצרים,  הפליה 
נתבעת התחנה לשלם לקבוצת מאזינות, שעל פי סקר שהוגש לבית המשפט מתנגדות למדיניות 

התחנה ונפגעות ממנה.47 אין עדיין החלטה בעניין זה בעת כתיבת הדברים.

שימוש בכלים פליליים להגבלת חופש הביטוי

א. הרשעה בעבירת העלבת עובד ציבור בעקבות פוסט בבלוג – אליצור סגל
בתאריך 31.12.2012 הורשע הרב אליצור סגל בעבירת העלבת עובד ציבור בעקבות מאמר שפרסם 
גזר על הרב סגל שישה  וייס. בית המשפט  נגד הרב הצבאי הראשי דאז, ישראל  באתר אינטרנט 

חודשי מאסר על תנאי, קנס של 3,000 ש"ח ופיצוי לרב וייס בסך 4,000 ש"ח.48

44  החלטה 71 של מועצת הרשות השנייה )30.8.2012(.

.Ynet 7.4.2011 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4053358,00.html "45   צופיה הירשפלד "קול באשה – איננו

46  יהונתן ליס "משרד המשפטים יבחן מדוע נשים כמעט לא משדרות בקול ברמה" הארץ 1.2.2012 

.www.haaretz.co.il/news/politics/1.1631517
www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4273919,00.html  47. עו"ד ריקי שפירא רוזנברג, "הדרת נשים ברדיו קול ברמה", קולך,

.www.kolech.com/show.asp?id=54448 

48  ת"פ )ירושלים( 3099-06, מדינת ישראל נ' סגל )פורסם בנבו, 31.12.2012(.
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כי כתב את המאמר  בם  יצחק  דינו  עורך  וטען באמצעות  לו,  במיוחס  סגל  כפר  במהלך המשפט 
לאחר שנוכח לראות שבמספר פורומים טענו קציני צה"ל כי הם מוכנים לסכן חיילים כדי להימנע 
מפגיעה באויב ובכך נחרץ גורלם ואילו הרב הצבאי הראשי לא מילא את תפקידו, לא השמיע את 
דעת ההלכה היהודית המתנגדת לכך, ולא כתב פסק הלכה בדבר הוראות פתיחה באש. לפיכך יש 

לראותו כשותף למעשה. 

בית המשפט דחה את טענותיו של סגל בפרשה והרשיעו בעבירה פלילית של העלבת עובד ציבור 
לפי סעיף 288 לחוק העונשין. השופטת ציינה במהלך המשפט כי הנאשם הטיח ברב הצבאי הראשי 
ותפקידו של הרב הצבאי  כבודו  בליבת  פוגעים  פוגעניים אשר  בביטויים  דברים קשים המלווים 
הראשי כאיש הלכה וכאיש צבא, ולפיכך הוא בבחינת "המלבין פני חברו ברבים כאילו שפך דמים". 

העונש שנפסק לרב סגל חמור ביותר, ומדאיג במיוחד שעונש מאסר, גם על תנאי, מושת על ביטוי. 
עו"ד לילה מרגלית, ראש תחום זכויות אדם בפלילים באגודה לזכויות האזרח הגיבה על הפרשה: 
"בחברה דמוקרטית יש זכות לבקר בכירים בשירות הציבורי באופן חריף ואף פוגעני. העמדת אדם 
לדין עקב מאמר ביקורת על קצין בכיר – קשה ומכוער ככל שיהיה – היא פגיעה חמורה בחופש 
הביטוי, החיוני כל כך לדמוקרטיה. השימוש בסעיף העברה הבעייתי של 'העלבת עובד ציבור' יכול  
גידופים או  ציבור סופג  – למשל כאשר משרת  להיות מוצדק, אם בכלל, רק במקרים קיצוניים 

קללות פנים אל פנים, באופן הפוגע ממשית ביכולתו לבצע את תפקידו".49

ב. ההחלטה להעמיד את העיתונאי אורי בלאו לדין באשמת ריגול חמור
עיתונאי  נגד  אישום  כתב  להגיש  וינשטיין  יהודה  לממשלה  המשפטי  היועץ  החליט   2012 במאי 
"הארץ" אורי בלאו, בעבירות של ריגול חמור והחזקת ידיעות סודיות על ידי מי שאינו מוסמך 
לכך. הטענה הייתה שבלאו החזיק אלפי מסמכים מבצעיים, לרבות כאלה המסווגים כ"סודיים 

ביותר", שנגנבו מפיקוד מרכז בצה"ל על ידי החיילת ענת קם, והודלפו לבלאו.50 

לפי סעיף 113 לחוק העונשין, במקרה של מסירת ידיעה סודית, העונש מוטל לא רק על המדליף, 
בחומר  מחזיק  רק  העיתונאי  אם  גם  מכך,  חמור  ההדלפה.  את  שמפרסם  העיתונאי  על  גם  אלא 
המודלף ולא מפרסם אותו, הוא צפוי לעונש. למעשה, כמעט כל ידיעה, לרבות ידיעה בלתי נכונה, 
המצנן  לאפקט  ונגעה  רבה  היתה  הציבורית  הביקורת  חמור".  "ריגול  עבירת  של  בגדרה  נופלת 
שיש להעמדה לדין על חופש העיתונות בישראל. נוסף על כך נטען כי ההחלטה מבטאת "בורות 
הדלפות  אתרי  דרך  הדלפות  תהיינה  מכך,  יימנעו  הישראלים  העיתונאים  אם  גם  כי  דיגיטלית" 
כמספר  ההמוניים  התקשורת  אמצעי  תפיסת  זהה.  תהיה  ותוצאתן  וויקיליקס,  דוגמת  בחו"ל, 
מצומצם של ערוצים שאפשר לסמוך על נאמנותם ועל ההגבלה העצמית שלהם, ובשטחים אחרים 
אפשר להתעמת ִאתם על בסיס קונקרטי של זהות הארגון או העיתונאי, אינה רלבנטית עוד. יש 
להבין כי אנו חיים בעידן של שוק רעיונות הגדוש יצרני תוכן שאינם אנשי מקצוע, ושל אמצעי 
)מחוקקים,  ויראליים לכל ביט. חלק מהאוריינות הדיגיטלית הנדרשת ממקבלי החלטות  הפצה 
אינה  קם-בלאו  של  זו  כגון  פרשות  עם  נכונה  שהתמודדות  ההבנה  הוא  ושופטים(  ממשל  פקידי 
ענישה על מידע שכבר הודלף, אלא שינוי פרדיגמת החשיבה הנוגעת לאבטחת מידע. במקרה של 
הנבוכות מכך שהטכנולוגיה משנה את מרחבי השיח   – לחוש שהרשויות  בלאו קשה שלא  אורי 
ושדות הביטוי, כמו גם את אפשרויות העברת המידע והשימושים בו – יוצאות כאן למסע הפחדה 
נקמני, המעלה על המוקד את מי שהצביע על כשל מערכתי חמור ביותר באבטחת המידע הצה"לי, 

יותר משחשף את התעלמות הצבא מהוראות בג"ץ. 51

49  "האגודה: העמדה לדין עקב מאמר ביקורת – פגיעה חמורה בחופש הביטוי", האגודה לזכויות האזרח בישראל, 1.1.2013.

50  תומר זרחין, "פרשת ענת קם - העיתונאי אורי בלאו יועמד לדין באשמת החזקת ידיעות סודיות ללא אישור", הארץ, 30.5.2012.  

.www.haaretz.co.il/news/law/1.1719489
.www.the7eye.org.il/10416 .31.5.2012 ,51  תהילה שוורץ-אלטשולר, "בורות דיגיטלית", העין השביעית
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ידיעות  החזקת  של  בעבירה  העיתונאי  הודה  שבמסגרתו  לבלאו,  טיעון  הסדר  נחתם   2012 ביולי 
סודיות שקיבל מענת קם, בלי הרכיב של כוונה לפגוע בביטחון המדינה, ונגזרו עליו ארבעה חודשי 
עבודות שירות. בלאו המשיך וטען כי "כל אשר עשיתי נעשה במסגרת עבודת שליחותי כעיתונאי".52 

אלימות כנגד עיתונאים בהפגנות, והוראה חדשה – הנפקת תגי זיהוי לעיתונאים בהפגנות
מפלגת  בין  הקואליציוני  ההסכם  על  המחאה  הפגנת  במהלך  עיתונאים  של  תקיפתם  בעקבות 
קדימה לליכוד במאי 2012, החליטו במשטרה להנפיק תגי זיהוי לאנשי התקשורת שיסקרו את 
גורמת  עיתונאים  כלפי  אלימות  הפגנת  כי  שהבינו  לאחר  המהלך  על  החליטו  במשטרה  הפגנות. 

למתיחת ביקורת קשה על המשטרה מצד העיתונאים. 

יש לציין כי לא מעט עיתונאים מרוצים מהחלטת המשטרה. לטענתם, הפתרון החדש יקל עליהם 
יש  שני,  מצד  לאירועים.  יותר  רחבה  גישה  להם  ויאפשר  אלימות  מפני  הגנה  להם  יספק  לסקר, 
הטוענים כי עצם ענידת תגי הזיהוי עלולה להשפיע על הסיקור העיתונאי. כך סביר להניח כי שוטר 
שיבחין במהלך ההפגנה באיש התקשורת, לא ירשה לעצמו להתנהג באותה צורה שבה היה מתנהג 

כלפי מפגינים אם לא היה מזהה אנשי תקשורת בסביבה.53

חיסיון על מקורות עיתונאיים
א. אישתון 

"אישתון" הוא בלוגר ישראלי הכותב בענייני תקשורת ופליטיקה בישראל ושומר על אנונימיות. 
בבלוג הוא מטיל ספק, שואל שאלות, אוסף מידע גלוי וחסוי, מבקש תגובות, ומציג את הקישורים 
למקורותיו.54 באחד מתחקיריו בדק אישתון מי הם 126 האנשים החדשים שנוספו לרשימת חללי 
ניכר  כי חלק  2012 אישתון פרסם  55.2011 באפריל  פעולות האיבה בשנת  ונפגעי  ישראל  מערכות 
מסיבות המוות במסגרת השירות הצבאי כלל לא מדווחות, וחלק אחר הוא בעייתי ומקוטלג בצורה 
לא נכונה. המסמכים שפרסם אינם סודיים, ולמרות זאת, בדצמבר 2012, זומן אישתון לחקירת 
על מקרי מוות בצה"ל. דבר  ומסמכים  לו מידע  לגלות מי מסר  ישראל, שנועדה  מצ"ח ומשטרת 
זימונו לחקירה פורסם על ידו בבלוג, ואחר כך גם בעיתונים הגדולים.56 הביקורת הציבורית הייתה 
רבה ונגעה לכך שחקירתו של אישתון היא אמצעי הפחדה כנגד אלו שמנסים להביא לידיעת הציבור 
ובלוגרים  עיתונאים  מספר  הפרשה,  בעקבות  שייחשף.  מעוניינת  אינה  הביטחון  שמערכת  מידע 
הביעו דאגה כי מדובר בפרקטיקה של חקירות כנגד עיתונאים לשם הפעלת לחץ לגילוי מקורות 
עיתונאיים, והיא מטילה פחד שלא יאפשר להם לבצע מלאכתם נאמנה ולבקר את השלטון בכלל 
ואת הצבא בפרט.57 יש לזכור כי ייתכן שזימונו של אישתון לחקירה נעוץ בהיותו בלוגר אנונימי 
שאין מאחוריו עיתון או ערוץ שיספקו לו הגנה. הפרשה מעלה שאלות של ישימות כללי החיסיון 

העיתונאי הקיימים בישראל על בלוגרים שאינם עיתונאים ממסדיים.  

.www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000763035  52

53  יניב קובוביץ, "עקב האלימות המשטרתית –  תגי זיהוי לעיתונאים בהפגנות", הארץ, 14.5.2012.

.www.haaretz.co.il/news/education/1.1707393 

.www.eishton.wordpress.com 54  ראו את הבלוג של אישתון – אישתון

55  "גיבורים נולדים במותם", אישתון, 26.4.2012.

.www.eishton.wordpress.com/2012/04/26/memorial2012 

56  ברק רביד, מדוע נחקר הבלוגר "אישתון" ע"י מצ"ח ומשטרת ישראל?, הארץ , 5.12.2012. 

.blogs.haaretz.co.il/barakravid/222
57  דוגמאות לדאגה זו ראו –  אלוף בן, "כולנו אישתון", הארץ, 24.12.2012.

.Saloona 16.12.2012 ,goo.gl/xKYnAe "ריקי כהן "הם רודפים גם בלוגרים .www.haaretz.co.il/opinions/1.1892081 



דו"ח שנתי  התקשורת בישראל 2012

59

ב. פרשת מרים צחי ומסירת תמונות המזהות מקור עיתונאי
מרים צחי, צלמת של העיתון "מקור ראשון", סיקרה ב-13 בדצמבר 2011 תקיפת בסיס בחטיבה 
המרחבית אפרים שבשומרון על ידי פעילי ימין. יומיים אחרי ההתפרעות פורסמו בעיתון תמונות 

שצילמה צחי, בהן לא היה ניתן לזהות את המתפרעים.58 

המשטרה דרשה שצחי תמסור לידיה את כל הצילומים אשר צילמה בזמן האירוע, בטענה שהם 
חשיפת  כי  בטענה  התגוננו  צחי  ומרים  העיתון  לאירוע.  האחראים  את  לגלות  כדי  לה  דרושים 
חוסות  הן  ולכן  האירוע,  התרחשות  על  לצחי  שגילה  העיתונאי  המקור  לחשיפת  יגרמו  התמונות 
קיבל  המשפט  בית  השלום,  המשפט  לבית  עתרה  המשטרה  ומקור.  עיתונאי  שבין  החיסיון  תחת 
את דרישת המשטרה ודרש מצחי להפקיד בכספת בית המשפט את הצילומים שצילמה. צחי לא 
ויתרה, והגישה ערעור על כך לבית המשפט המחוזי. ב-3 בינואר 2012 הפך בית המשפט המחוזי את 
החלטת בית משפט השלום וקבע שצחי תמסור רק כ-50 תמונות הדומות לאלה שפורסמו ב"מקור 
ראשון", ואפשר לה לא למסור למשטרה כ-100 תמונות נוספות שבהן ניתן לזהות מתפרעים רבים. 
בית המשפט פסק כי החיסיון חל על תמונותיה של צחי, הואיל ויש במסירתן כדי להביא לזיהויו 

של המקור.

המשפט  בית  פרסם  ב-29.11.2012  העליון.  המשפט  לבית  ערעור  והגישה  ויתרה,  לא  המדינה  גם 
העליון פסק דין שבו הוא מרחיב את תחולת החיסיון בין עיתונאי ומקור. החיסיון העיתונאי איננו 
כי  ציטרין59  בעניין  נקבע  בעבר,  שנה.  וחמש  כעשרים  מזה  הפסיקה  כפי  יציר  והוא  בחוק  מעוגן 
החיסיון חל על זהותו של מקור המידע. בעניין צחי הרחיב בית המשפט וקבע כי החיסיון חל גם 
על מידע עיתונאי שמסירתו עלולה לחשוף את זהות המקור העיתונאי. בתי משפט מחוזיים כבר 
קבעו בעבר שחיסיון עיתונאי חל על מידע שגילויו עלול להביא לחשיפת המקור, אולם עד מקרה זה 
לא נדונה הלכה זו בבית המשפט העליון. נוסף על כך השופטים כתבו במפורש כי שאלות שעניינן 
היקפו של החיסיון העיתונאי מחייבות בחינה סדורה, מקיפה ומדוקדקת בידי המחוקק, לכן ראוי 

כי הצעות חוק שונות התלויות ועומדות בנושא – יבשילו לכדי חקיקה.60

ג. חוק האח הגדול
היבט נוסף הנוגע לחיסיון בין עיתונאי לבין מקור התבטא בפסיקה בעניין "חוק האח הגדול". במאי 
נתוני   - )סמכויות אכיפה  בג"ץ בדבר חוקתיות חוק סדר הדין הפלילי  2012 התפרסמה החלטת 
תקשורת(, תשס"ח – 2007, שנכנס לתוקפו בשנת 61.2008 החוק, המכונה גם חוק "האח הגדול", 
מאפשר לרשויות החקירה לקבל נתוני תקשורת של לקוחות חברות הסלולר, הטלפוניה הקווית 
וספקי האינטרנט השונים. החוק אינו מאפשר את קבלת תוכנם של המסרים המועברים. עדיין, 
הדבר מעניק לרשויות המדינה סמכות מעקב אחר הפעולות האלקטרוניות של אדם. בית המשפט 
העליון בהרכב רחב קבע כי  החוק  יפורש בצמצום אך לא יבוטל. השופטים הכירו בכך שלחוק יש 
פוטנציאל פגיעה בזכות לפרטיות, וכדי שפגיעה זו תהיה מידתית יש להפעיל את סמכויות הפגיעה 
רק במקרים שבהם הדבר נדרש לצורך ממוקד וקונקרטי ולא למטרות כלליות של גילוי עבריינים 
ומניעת פשע. לחוק נתוני תקשורת ישנה השפעה גם על חסיונות בין בעלי מקצוע ולקוחות בכלל 
ועל החיסיון העיתונאי בפרט. בהקשר לעיתונאים נקבע כי כאשר עיתונאי אינו החשוד בעבירה או 
שהעיתונאי הוא הקורבן, לא תאושר בקשה לקבלת נתוני תקשורת מהסוג הכולל פרטים לגבי סוג 
המסר המועבר, משכו, היקפו נתונים מזהים של המנוי שהוא מקור המסר ונתונים מזהים של המנוי 

58  עפרה אידלמן, "חיסיון עיתונאי יחול גם על מידע שעלול לחשוף את זהות המקור", הארץ, 2.12.2012.

.www.haaretz.co.il/news/law/1.1877335
59  ב"ש 298/86, ציטרין ואח´ נ. בית-הדין המשמעתי של לשכת עורכי-הדין, פ"ד מא )2( 337

60  רע"פ 761/12, מדינת ישראל נ' מקור ראשון המאוחד )הצופה( בע"מ )פורסם בנבו, 29.11.2012(.

61  בג"ץ  3809/08, האגודה לזכויות האזרח נ. משטרת ישראל.
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שהוא יעדו.62 עם זאת, פסק הדין של הרוב איננו לוקח בחשבון אפשרות שנתוני תקשורת כוללים 
גם היסטוריה של גלישה, המאפשרת לרשויות השלטון לקבל מידע "תוכני" ולא רק מידע שמזהה 
את עצם הקשר בין העיתונאי והמקור. למשל, שילוב מידע הנוגע להיסטוריית הגלישה ומעקב אחר 
שיחות הטלפון שביצע עיתונאי, עשוי ללמד את רשויות החקירה עם מי דיבר העיתונאי, ומה בדק 

לאחר השיחה – כלומר באילו נושאים עסקה השיחה.63 

.www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000752414  62
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