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  ב"הלהט וקהילת שטנה דיבור

  מאת

  **חיי	 אברה	 ו*גדרו�תמר 

 מבוא. א

�על פי הנורמות החברתיות" מתיישר"כל מה שאינו . ביטויי שנאה ה� תולדה של מסרי� תרבותיי�

 ריחוק המולידהאחר�ת השלילית ". שלילי"נתפס כג�  לעתי�שונה ו 1,"אחר"תרבותיות הופ� להיות 
 תוליד בסופו לעתי�ש, פליה וא� לאלימותההסתה ל, פליה מודעתהצרה לומש� הדר� כבר ק, יהיודח

  2".פשע שנאה"של דבר 
בחברה המודרנית הפרט . ביטויי שנאה ה� ג� תולדה של עוצמת ההשתייכות הקבוצתית העצמית

 שיש –לאומית , חברתית,  תרבותית–מגדיר את עצמו לא רק כאינדיבידואל אלא ג� כמשוי� לקבוצה 
מעצ� טיבה , ההשתייכות הקבוצתית מגדירה. היכר משלה והיא ניתנת להגדרה ולבידוללה קווי 

, לכ�, הנטייה הטבעית של חברי הקבוצה היא. מבדלת אות� מאחרי�ו , את חברי הקבוצה,וטבעה
להאדיר את קבוצת ההשתייכות שלה� ולייחס לה מעמד עדי� וגבוה בהשוואה לקבוצות אחרות 

)heterocentrismר המגדרי  ובהקשheterosexism( . הער� העצמי של כ�יותר " נחשבת"ככל שהקבוצה 
 בי� –  המעמד הקבוצתי הזה מושג על ידי הנמכת האחרלעתי� ;חבריה בעיני עצמ� ובעיני אחרי� גדל

  3.פליה ושנאההשיח של היתר באמצעות 

 
 .למינהל המכללה האקדמי לולהמס, שטריקס �חיי �ש על �למשפטי הספר בית, חבר פרופסור   *
**  SJD Candidate, University of Toronto; LL.M. University of Cambridge; LL.B. The Hebrew 

University of Jerusalem .שות� מייסד של הקבוצה הירושלמית לקידו� זכויות להט�ב. 
 :MARTHA T. ZINO, SEX/GENDER OUTSIDERS, HATE SPEECH, AND FREEDOM OF EXPRESSION בעיקרראו   1

CAN THEY SAY THAT ABOUT ME? (1998).  
2  ARTICLE 19, RESPONDING TO HATE SPEECH AGAINST LGBTI PEOPLE 6 (2013), available at 

www.article19.org/data/files/medialibrary/37279/LGBT-Incitement-Paper-October-2013.pdf .
ערכי� " בי ראו שחר סמוחה"עי שנאה מהעת האחרונה בהקשר הלהטלדוגמאות מזעזעות של פש

: שכותרתובכתבה  1ובעיקר סעי� , 29.8.2013 גלובס "מה עומד מאחורי ההומופוביה ברוסיה: סובייטי�
   ".'פשע שנאה'הגדרה חדשה ל"

3  Michel Rosenfeld, Hate Speech in Constitutional Jurisprudence: A Comparative Analysis, 24 
CARDOZO L. REV. 1523 (2003); The Danish Penal Code, Section 266b(i) (1930).ראו ג�  MALENE 

FRESE JENSEN ET AL., THE PRINCIPAL DANISH CRIMINAL ACTS: THE DANISH CRIMINAL CODE, THE 

DANISH CORRECTIONS ACT, THE ADMINISTRATION OF JUSTICE ACT (EXCERPTS) 64 (3rd ed. 2006); 
Jeremy Waldron, Dignity and Defamation: The Visibility of Hate, 123 HARV. L. REV. 1596, 1597 
(2010); James B. Jacobs & Kimberly A. Potter, Hate Crimes: A Critical Perspective, 22 CRIME & 
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 הסתות, חרמות, לותוהשפ גידופי�: אלימות מילולית של סוג ה� שנאה ביטויי, ולתוכ� למהות אשר
עוצמת� והשפעת� כה רבה עד  לעתי� 4.ולהפלות לנדות, להעליב, לפגוע נועדוש אחרות והתבטאויות

 �מי� כ מסתאינ� שנאה ביטויישבה�  קיצוניי� מקרי�יש ג� , ואול� 5.יתזאלימות פישנית� לראות בה
של ית זדבר ג� לאלימות פילהוביל בסופו של אלא עלולי�  ,בלבד – שתהיינה ככל חריפות – מילי�ב

 גולמו ש,האיומי� וההסתות, הגזענות, פליההה 7, הקללות6,הבערותאת משעתקת  אלימות כזו. ממש
 מילות שיר 8.והמעשי� היישו� לעול� והדיבורי� השיח מעול� ,מילוליי�קוד� לכ� בביטויי השנאה ה

 כבר ”Stick and stones can break my bones but words can never hurt me“9הילדי� האנגלי הידוע 
כבר " בחור יהודי נרצח במטרו בפריז"� כנווכותרות בעיתו� שת, מזמ� אינ� משקפות מציאות נכונה

פשעי שנאה ה� פעמי� רבות תולדה של מה שהתחיל כביטויי שטנה נראה כי  10.לשגרה, לצערנו, הפכו
  11".גרידא"וכשיח שנאה 

 
JUST. 1 (1997); ANTHONY CORTESE, OPPOSING HATE SPEECH 3 (2006); http://dictionary.reference. 

com/browse/hate%20speech; COLLINS ENGLISH DICTIONARY (10th ed. 2010). 
 .http://tweenparenting.about ראו ג�. www.bullyingstatistics.org/content/verbal-bullying.html ראו  4

com/od/socialdevelopment/a/verbal-bullying.htm. ולהגדרה מדגימה רא www.ncab.org.au/ 
fourkindsofbullying/; PATRICIA EVANS, THE VERBALLY ABUSIVE RELATIONSHIP: HOW TO 

When Words are Used as , Kathy Bosch ;)2010 .ed rd3(ESPOND RTO ECOGNIZE IT AND HOW R
?jsp.publicationD/pages/edu.unl.ianrpubs.www://httpavailable at ) 2007 (Verbal Abuse: Weapons 

912=publicationId.   
5  Waldron , 1599' עמב, 3ש "הלעיל.   
  המאמינה שהומוסקסואלי� גורמי� לאסונות טבעארצות הברית ראו מועמדת לקונגרס בהכדוגמ  6

Samantha Lachman, Susanne Atanus, Who Blames Gay Rights For Tornadoes, Wins GOP 
Nomination For Congress, THE HUFFINGTON POST, Mar. 19, 2014 http://www.huffingtonpost.com/ 

2014/03/19/susanne-atanus-congress-_n_4993555.html .  

 /www.globes.co.il/news 25.3.2014 גלובס" 'יא חתיכת הומו אל תלכל� את הקיר' : בפייסבוקאלו� חס�"  7
article.aspx?did=1000926991. 

“or a group that either the use of extreme language against an individual  :אהוד שפרינצק אומר  8
or is seen as an indirect call for , implies a direct threat that physical force will be used against them

 IN XTREMISMEIOLENCE AND V :ROTHERBGAINST AROTHER B ,PRINZAKSHUD E ;”itothers to use 
)1999( 316 SSASSINATIONAIN ABRLTALENA TO THE AOLITICS FROM PSRAELI I .  

9  www.phrases.org.uk/meanings/sticks-and-stones-may-break-my-bones.html.  
10  Stephanie Butnick, French Jew Beaten on Paris Metro, TABLET MAGAZINE, Mar. 3, 2014, available 

at www.tabletmag.com/scroll/164835/french-jew-beaten-on-paris-metro-train.   
�תורת הגזע הנאצית של היטלר ב  11Mein Kampf ,ובעת החדשה הקו, הפרוטוקולי� של זקני ציו���קלוקס

 ראו הלדוגמ. קיימת ומתעצמת,  לכ� שהתופעה חיהנאמנהקלא� והפרסומי� נגד קהילת הרומה ה� עדות 
 Erica Goode & Serge F. Kovaleski, Wisconsin Killer Fed and Was Fueled by Hate-Driven: ג�

Music, N.Y. TIMES, AUG. 6, 2012 available at: www.nytimes.com/2012/08/07/us/army-veteran-
identified-as-suspect-in-wisconsin-shooting.html?pagewanted=all&_r=0.לפי דיווחי� בתקשורת , 

 Twitter ראו.  בשני� האחרונות780%�לה במספר התלונות על פשעי� שכרוכי� בשימוש בפייסבוק ע
Rape Row: Report Abuse Button Agreed, SKY NEWS, July 29, 2013, http://news.sky.com/story/ 

1121842/twitter-rape-row-report-abuse-button-agreed.  
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 בשני� האחרונות ככל שהשימוש התגברה מאוד והמסית ופעת ביטויי השנאה והשיח המפלהת
 12.תרבותית בחברה המודרנית�באינטרנט התפשט והפ� להיות חלק חשוב מהפעילות החברתית

מעצי� את כוח� ונות� , מגדיל את מספר חבריה�, הוא מחבר בי� קהילות. הפרסו� ברשת חוצה גבולות
� על ידי צרכני� מסוימי� כמקורות מידע פרסומי� ברשת נתפסי.  תחושת כוח ולגיטימציה�לה

למיקו� מוביל בי� תוצאות החיפושי�  מגיעי�,  שבה� דווקא הקיצוניי�לעתי�, וחלק מה�, לגיטימיי�
מיוחסת לה� ,  ה� מוערכי� הרבה מעבר לער� האמתי שלה�,משכ�. בגוגל ובמנועי חיפוש אחרי�

) hate sites( אתרי השנאה � שלמספר. ותרחשיבות רבה יותר ומידת השכנוע שה� מייצרי� גבוהה י
 וברוב המקרי� החוק אינו מטיל על בעלי אתרי� אחריות בגי� פרסומי� שהועלו לאתר ללא 13,מתרבה

 
12  ABRAHAM H. FOXMAN & CHRISTOPHER WOLF, VIRAL HATE: CONTAINING ITS SPREAD ON THE 

INTERNET (2013) .הוא כתב אישו� נוקב נגד , שחובר על ידי בכיר הליגה נגד השמצה יהודית, הספר
 Alexander Tsesis, Hate in;השמצות ברשת בכלל ופרסומי שטנה קבוצתיי� אנטישמיי� בפרט

Cyberspace: Regulating Hate Speech on the Internet, 38 SAN DIEGO L.REV. 817 (2001) ; ח� שליטא
 /www.globes.co.il 21.7.2013 גלובס" פייסבוק הפ� לכיכר העיר ע� עמוד תלייה והרבה שנאה"

news/article.aspx?did=1000862833#fromelement=hp_firstarticle.  ההשטנה התגייסלמלחמה בפרסומי 
 :Tarlach McGonagle, The Council of Europe Against Online Hate Speech: ג� מועצת אירופה

Conundrums and Challenges (2013) available at http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/ 
belgrade2013/McGonagle%20-%20The%20Council%20of%20Europe%20against%20online%20 
hate%20speech.pdf; Arun Kundnani, Freedom to Hate? (2003) available at www.irr.org.uk/2003/ 

may/ak000012.html. 
 Sandy Starr, Understanding Hate Speech, in THE MEDIA FREEDOM לסקירה כללית נוספת ראו  

INTERNET COOKBOOK 125 (Christian Moller & Arnaud Amouroux eds., 2004).ראו ג�  Cormac 
Callanan, Best Practices for Internet Hotlines, in THE MEDIA FREEDOM INTERNET COOKBOOK 150 

(Christian Moller & Arnaud Amouroux eds., 2004) המביא את סקירת פעילות ה �INOPE Association. 
 ראו Humboldt State University על מיפוי פרסומי שטנה באינטרנט שנעשה על ידי

www.huffingtonpost.com/sean-mcelwee/hate-speech-online_b_3620270.html , וג�www.inach.net/ 
news.php , ולבסו�László Földi, Mapping Study on Campaigns Against Hate-Speech Online in 

STARTING POINTS FOR COMBATING HATE SPEECH ONLINE 55 (2011) available at https://www. 
coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Publications/2014_Starting_Points_for_Combating_Hate_ 

Speech_Online.pdf.   
13  FOXMAN , ו אתרי השנאה הגדולי� ברשת רא30לרשימת ; 33–10' בעמ, 12ש "הלעיל 

http://rationalwiki.org/wiki/Category:Internet_hate_sites; Laura Leets, Responses to Internet Hate 
Sites: is Speech too Free in Cyberspace, 6 COMM. L. & POL’Y 287 (2001). על מלחמת הנגד באתרי� 

 ראו ג� .www.inhope.org/gns/internet-concerns/overview-of-the-problem/hate-speech.aspx ראואלו 
 Six Internet Hate Sites In Canada Pulled, Because Of  ביקורת שמתריעי� על חומרי� מזיקי�מנגנוני

Friends Of Simon Wiesenthal Center Alert, SIMON WIESENTHAL CENTER, Feb. 14, 2004 available at 
www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=4442249&ct=58527 

97#.UkBPkYbIZvo.  על ריבוי אתרי שטנה ראוHate Speech Growing in the Age of the Internet, 8 
NEWSNOW, Mar. 16, 2010, available at www.8newsnow.com/story/12147242/hate-speech-growing-

in-the-age-of-the-internet) ח"הדו: להל�( ;Steve Lohr, Online Hate Sites Grow With Social 
Networks, N.Y. TIMES, Mar. 16, 2010, available at bits.blogs.nytimes.com/2010/03/16/online-hate-

sites-grow-with-social-networks/?_php=true&_type=blogs&_php=true&_type=blogs&_r=1 . עוד
 LARI SAMULI PELTONEN, HATE SPEECHראו ניתוח פרסומי שטנה בעיתונות ובאינטרנט ברומניה 

AGAINST THE ROMA IN ROMANIA: DISCOURSE ANALYSIS ON THREE ROMANIAN NEWSPAPERS' 
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 תורמת להיעדר רגישות ולחוסר הרתעה עובדה זו.  כל עוד לא התבקשו להוריד את הפרסו�,ידיעת�
 האנונימיות 14.לחלוטי�" תמימי�"אתרי� הימצאות� של פרסומי� פוגעניי� ג� בבנוגע ל י�מספק

לאתר את מקור הפרסו� הקושי , היכולת לשכפל ולהפי� מחדש, נרחבת החשיפה ה15,שהרשת מספקת
 לצד, זו עובדה. כל אלו תורמי� רבות להתפשטות פרסומי השנאה ולהקצנת תכנ�, וא� להעלימו

 חסידי חופש את אפילו הביאו, בפרט מיעוטי� וזכויות בכלל אד� לזכויות והולכת גוברת רגישות
ית מקנה לחופש הביטוי נההעדפה המוחלטת שהשיטה האמריקהרהר אחר  לריתבה צותהביטוי באר

   16.הזכות לשוויו� ועוד, הביטחו� האישי,  ערכי� אחרי� כמו הש� הטובלעומת
 התופעה את אנו נציג 17. שטנה ה� תופעה עולמית הולכת ומחמירהביטויי ,אמפיריי� נתוני� פי על

 ונעמוד בקצרה על חלק מהגורמי� העיקריי� ר�יהגד לננסה ,משווה הזו בפתח דברינו במבט הכללית

 
INTERNET FORUMS (Master's Thesis, University of Helsinki – Faculty of Social Sciences, 2010) 

available at https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/18163/hatespee.pdf?sequence=1 . בכול�
פשעי�  .כנ� ולהילח� בה�ואתרי השטנה שהאיחוד האירופי מנסה לפקח על ת הרב של רמודגש המספ

" רגישות ואיומי� באונס, תבונה"ראו נעמי דרו� .  בשני� האחרונות780%�בפייסבוק ובטוויטר גדלו ב
  .www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.2087421, 4.8.2013 האר�

 סקירה כלליתל .322ח "ה, 2008–ח"התשס, וק המסחר האלקטרוני� ראו הצעת חל אחריות בעלי אתריע  14
 Uri Volovelski & Roy Raynzilber, The Liability of Website Owners for Defamation in Israel: Aראו 

Challenge Yet to be Solved?, 29 COMPUTER L. & SEC. REP. 590 (2013) ;רסקי ומיכל לביא 'טל ז
ראו ). 2013 (631 מג משפטי�" הצעה למודל חדש לאחריות מתווכי� מקווני�: מרי� על קשרשו"

היא א�  בו  ששאלת המפתח, בנוגע לאחריות בעלי אתרי� בהתא� לחוקארצות הבריתלאחרונה הוויכוח ב
 John Dean, Are Internet: 'האתר תר� ליצירת הפרסו� או רק היה פלטפורמה לפרסו� של צד ג

Providers, in Fact, at Risk for Defamation Liability?, VERDICT, Sept. 20, 2013, available at 
http://verdict.justia.com/2013/09/20/are-internet-providers-in-fact-at-risk-for-defamation-liability? 

goback=%2Egde_1911771_member_275302351#%21.  ראו ג�FOXMAN , 87 'בעמ, 12 ש"הלעיל–
125.  

 664) 3(ד סג" פ,מ"החברה לשרותי בזק בינלאומיי� בע] 1995[ .סי. טי. ברק אי'נ מור 4447/07א "רע  15
 מעניי� במיוחד הביסוס התאורטי של הזכות לאנונימיות ברשת כפי שהוצג על ידי המשנה .)2010(

 .ריבלי�) בדימוס(השופט , לנשיאה
16  Waldron , 3ש "הלעיל ;Interview with Robert Post, in THE CONTENT AND CONTEXT OF HATE SPEECH: 

RETHINKING REGULATION AND RESPONSES 11, 11–13 (Michael Herz & Peter Molnar eds., 2012)  .
המצדיק הטלת מגבלות בחקיקה על פרסומי שטנה , דר�רמי וול'גלבי� רונלד דוורקי� לדיו� מרתק בי� 

-http://abcdemocracy.net/2012/07/06/ronald-dworkin-and-jeremy-waldron-on-hate ראו ,ברשת
speech/ . ראו ג�Andrew R. Klein, Some Thoughts on Libel Tourism, 38 PEPP. L. REV. 101 (2010) 

 Allen Edward Shoenberger, Connecticut השוו ג�. יתנית האמריקהמעלה הצעה לריכו� העמדה הקיצונ
Yankee Speech in Europe's Court: An Alternative Vision of Constitutional Defamation Law to New 

York Times Co. v. Sullivan?, 28 QUINNIPIAC L. REV. 431, 457–471 (2010), הסוקר את פסיקת בית 
  .יתנפי לזכויות האד� ומציע הגמשה בגישה הקיצונית האמריקהדי� האירו

א� פרק זה יתמקד בהגנה הקיימת , בי בלבד"יש לציי� כי התגברות תופעה זו אינה ייחודית בהקשר הלהט  17
על . 13ש "לעיל ה, ח"הדו:  דיבור השטנה ראוה שלתופעה על התגברות .הגאה מפני דיבור שטנהלקהילה 

 /www.youtube.com פרסומי שטנה לאתרי דת בארצות הברית ראו לחדירה גדלה והולכת ש
watch?v=MhsLcd-KKeoוכ�  www.youtube.com/watch?v=pYAs5z700ZU . מענייני� במיוחד ה�

� אתרי� דתיי� המתייחסי� להומוסקסואליות כsinful , מפיצי� שנאה"אבל מתעקשי� שה� אינ�": Matt 
Slick, Is Disapproving of Homosexuality and Homosexual Marriage Spreading Hate? CARM 

http://carm.org/homosexuality-hate ;ARTICLE 19 ,2ש "לעיל ה.   
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 בהקשר ,שנאה ביטויי מפני המשפטית הגנהנעסוק ב הפרק בהמש�.  נוצרת ומתחזקתהיא שבגינ�
 אתעורכת  כל שיטת משפט ואשר השוני� הנאבקי� על הבכורה תמקד בעיקר באינטרסי� ונ,הכללי
� נציג את האכסניה המשפטית לאחר מכ� . הנכו� לה מבחינה תרבותית ומוסרית ביניה�האיזו

 בהתמודדות הקשיי�ב בישראל ואת " קהילת הלהטנגדשבמסגרתה נית� להתמודד ע� פרסומי שטנה 
 דיבור שטנה כנגד ע� אחרות משפט שיטות שאומצו על ידי  את ההסדרי�נשווהכמו כ� . זו תופעה ע�

 ה� סיו� נשרטט את הכיווני� הרצויי� לפיתוח המשפט הישראלי בנושא זה לקראתו, ב"טהלהקהילת 
 התביעה במדיניות גישה ושינויי חקיקה לתיקוני הצעות על המבוסס ,יישומי במבט וה� ערכי במבט

  .הפסיקה ובמדיניות הכללית

 ומאפייניו שנאה ביטוי  .ב

תפיסות התרבותיות והחברתיות ל, מקו�לזמ� ול התא�במשתנה ) hate speech(הגדרתו של ביטוי שטנה 
שילוב . רמת ההגנה המשפטית שהיא מוכנה להעניק לה�ולשמכתיבות את סול� הערכי� בחברה נתונה 

:  של התופעה הבאעובדתיהתיאור ה  אתמקב� ההגדרות התיאוריות המופיע בספרות המשפטית מייצר
פוגע או מאיי� לקבוצות בעלות מאפיי� , ופ� משפילפרסו� ביטוי שטנה הוא העברת מסר שמתייחס בא

 –יות זנטייה מינית ונכויות נפשיות ופי, גיל, מוצא אתני והשתייכות לאומית, דת, צבע,  גזע–משות� 
   18. קבוצות אלולאו ליחידי� הנמני� ע
שלוש סיבות בשל  וזאת,  על כלל הקהילה הבינלאומית אינה בנמצאהמקובלתהגדרה משפטית 

  הקיימות בשיטות המשפט המודרניות לסוגיית פרסומי השטנהמגוו� הגישות, ראשונהה. ותעיקרי
של פרסומי� כפרסומי ות את הגדרת� שונות של אינטרסי� ודירוג� מכתיבתפיסות ערכיות והעובדה ש

 ביטוי שנאה קלאסי מכוו�.  עצמ�שנאהה ביטויי של האינהרנטית המורכבות, השנייה 19.ולהפ�שטנה 
בסופו של ,  להיפגעי� עלול של אלה בעטיי�.מייחס לה סטריאוטיפי� שליליי� ולקבוצהלל בדר� כ

 כגו� , שלה�אלא ג� זכויות אחרות,  של הקבוצה ושל יחידיה�ומעמד, כבוד,  הטוב�לא רק שמ, דבר
יש ג� , ואול�.  לתעסוקה ועודהזכות, זכות הקניי�,  לשלמות הגו�הזכות, פליהה�הזכות לשוויו� ואי

בה או שהפרטי�  אלא מכווני� נגד לפי הקבוצהאשר אינ� מופני� כ, מופעי� אחרי� של פרסומי שטנה
השלכותיו ב,  באופיושונהברור שכל אחד מהפרסומי� האלה הוא . נגד הקבוצה ויחידיה ג� יחד

 הקושי, השלישית. ומקו� תרבות , נסיבות, היא תלוית זמ�המשפטית הגדרתולפיכ� ו ,פגיעתובו
 לבי� השאלה א� קיימת – יחידני או קבוצתי –עדר חפיפה בי� הגדרתו של פרסו� כפרסו� שטנה שבהי

 וההגנה הואיל. לא להיות חשו� לפרסו� כזה בשיטת משפט נתונה א� לאושהגנה משפטית על הזכות 
 המשפטית וההגנה והואיל, המוג� הער� של המשפטית ההגדרה את ג� השאר בי� מכתיבה המשפטית

 הגדרהמציאת ב תמידי קושי יש, ופוליטיקה חברה, תרבות, מקו�, לזמ� בהתא� כאמור משתנה
  .הכול על מוסכמת משפטית

 
18  Rosenfeld ,3ש "לעיל ה ;Waldron ,3ש "לעיל ה;  CORTESE ,3ש "לעיל ה.  
 :מרחב פרטיראו סקירה מקיפה אצל מיכאל בירנהק . הגדרת הזכות לפרטיותבנוגע לקושי דומה נצפה ג�   19

 DANIEL J. SOLOVE, UNDERSTANDING PRIVACYואצל ) 2011 (הזכות לפרטיות בי� משפט לטכנולוגיה
(2008) .  
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. מחייבי� הסבר קצר נוס�) "שנאה"ו "ביטוי/פרסו�"( התופעה יסודותשני ,  כ�בתו�
מו ע� הגדרה זו נמני� ביטויי� המפורסמי� בפומבי כ. כולל כל צורה של העברת מסר" ביטוי/פרסו�"

 הצגת מודעה שנאמר בה ;נאצי��מצעד או תהלוכה של ניאו;  הצגת צלב קרס; שריפת דגל:למשל
 הקורא, יורק ניושבה בהארל� י לכנסיבכניסה שלט פרסו� ;"הכניסה לשחורי� אסורה"

 הפגנת מחאה והצגת שלטי� 20;"על מנת שיבואו על עונש� "להזדהות ולסביות להומוסקסואלי�
   21.לוויה של חייל הומוסקסואלה במהל� בגנות הומוסקסואלי�

 משפטית אחריות ילותמופיע ג� בהוראות חוק אחרות המט" ביטוי/פרסו�"ה רכיב בעוד, אול�ו
יש ". שנאה"רכיב ה, כמוב�, מייחד ביטויי השנאה בה� אנו עוסקי� כא� את 22,פוגעניי� ביטויי� בגלל

� המדבר, הראשו� לעומת). hate speech" (אהביטוי שנ"לבי� ) hate crime(" פשע שנאה "להבחי� בי
 מחייב מצדיק ענישה חמורה יותר וולפיכ�, שנעשה מתו� מניע של שנאה מעשה עבירהבבירור על 

 אבל , המפרס�בכוונתג�  מתמקדאמנ� אלמנט השנאה .  ביטוי גרידאהשני הוא 23,הרתעה חריפה יותר
 בחובו לשלו� טמונההובסכנה  שהוא מייצר בהסתה, נציאל הפגיעה הגלו� בתוכ� הביטויפוטבעיקר ב

 
20  James Michael Nichols, Jeniffer Louise Lopez Asks Anti-Gay Harlem Church To Stone Her, THE 

HUFFINGTON POST, Mar. 20, 2014, available at www.huffingtonpost.com/2014/03/20/lesbian-
stoning-anti-gay-church_n_5000239.html.  

21  Waldron , 1599 ' בעמ,3ש "הלעיל ;Snyder v. Phelps, 131 S. Ct. 1207, 562 U.S 09, 179 L. Ed. 2d 
 אול� לעניי� הגדרת ,במקרה זה התביעה הוגשה בעיקר בעילה של פגיעה מכוונת ברגשות. (2011) 172

 .בסיס לתביעה אי� לכ� נפקותההמעשה שהיה 
פגיעה  או, )פקודת הנזיקי�: להל�] (נוסח חדש[ לפקודת הנזיקי� 58 ' לסבניגוד מפגיעשקר פרסו� , למשל  22

ביטויי שנאה ופרסומי שטנה ,  כאמור.1965–ה"תשכה ,בש� הטוב תו� הפרת חוק איסור לשו� הרע
 לחוק איסור לשו� 1 'לאור ההגדרה הרחבה שס. מתייחסי� בדר� כלל לקבוצות ולא לבודדי� או לתאגידי�

 התוכ� הכלול בה� נושא בחובו את פוטנציאל ".לשו� הרע" מרבית הפרסומי� הללו מהווי� , קובעהרע
 The Innocence of the ראו . של הקבוצה המושמצת–כלכלי , תרבותי,  חברתי–הפגיעה בש� הטוב 

Muslims ) באתר �שגר� לקיומ� של הפגנות , מיאאסל� ובו תוכ� אנטיyoutubeמדובר בסרטו� שהופ
 Peter Bradshaw, Innocence of Muslims: A Darkלקריאה נוספת בנושא ראו . ומחאות אלימות

Demonstration of the Power of Film, THE GUARDIAN, Sept. 17, 2012 available at 
www.theguardian.com/film/filmblog/2012/sep/17/innocence-of-muslims-demonstration-film( ;

 קהילת הרומה בסלובקיה כפרזיטי� בני הצגת; קישור נטיות הומוסקסואליות להפצת מחלת האיידס
)Mária Hušová, Slovakian Supreme Court Legalizes Defamation of Roma, ROMATRANSITIONS, May 

28, 2013 available at www.romatransitions.org/slovakia-defamation-roma; ERRC Condemns Hitler 
Hate Speech Against Roma, ERRC, July 24, 2013 available at www.errc.org/article/errc-condemns-

hitler-hate-speech-against-roma/4173( ;ני� בהתנהגות נפשעת בסרט 'ל שלחמו בג"והאשמת חיילי צה
בגדר דיבה ה�  אלוהמקרי� הכל  .))27.7.2011, פורס� בנבו (בכרי' ב� נת� נ 8345/08א "ע ("ני�'ג�ני�'ג"

� שטנה כדיבה קבוצתית מעוררת מיד את השאלה א� הפרסו� מתייחס באופ� הגדרת פרסו. קבוצתית
שאז יש לכל אחד עילת תביעה אישית על ,  לכל אחד מחברי הקבוצה הניתני� לזיהוי, או מכללא,ספציפי

שאז מתעוררת בעיה במימוש ההגנה המשפטית , מדובר בהשמצת הקבוצה ככזומא או ש, פי החוק
 . המוענקת לקבוצה

המטרה של פשע  – צפויה בשלו� הציבורה אי� ספק שהפגיעה .1977–ז"התשל,  לחוק העונשי�144 'ס  23
' בעמ, 2ש "הלעיל , ARTICLE 19ראו ג�  . תפקיד חשוב בשיקולי הענישה האלהמלאתג� היא מ – השנאה

8.  
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, המניע לו, אופיו,  חומרת הביטויה של פגיעה זה נית� לחישוב באמצעות הערכפוטנציאל 24.הציבור
דרגות חומרה  ארבע ובויש המצייני� מודל . הכוונה והשנאה המתלווי� אליו ונסיבותיו האחרות

, כוו� ושלא על מנת להשיג תוצאה שליליתהעלבה של מיעוטי� שלא במ/ הפליה)א(: שנאה ביטוייל
 ;"גיי"בכינוי  מסוי� לבושאו אופ� " ערביתעבודה " נחותה היבני קבלנות עבודת כינוילמשל 

 בשל היות� לעבודה מועמדי�קבלת �כגו� אי, מכוונת להשפלת מיעוטהפליה מודעת ה )ב(
השכרת �לאי הקוראי� מי�פרסו הלדוגמ, פליה על בסיס שנאת האחרה להסתה )ג( ;25טרנסקסואלי�

 מצעד למניעת הקריאות למשל, פליה אלימה של מיעוטה להסתה )ד( ;הגאה הקהילה לחברי דירות
  26.וב המשתתפי� הקהילה חברי להריגת זאת ובכלל, מחיר בכל בירושלי� הגאווה
 פותח, הרגשי וברכיב בתוכ� ומתמקד האקדמית בכתיבה שפותח , מודל ארבעת השלבי�לצד

 קריטריוני� שישה ובו מודל ,�" של נציבות זכויות האד� של האוהפעילות במסגרת) 2012 (לאחרונה
מונה , ת וגזעידתית, לאומית בהסתה למלחמה הפעולה תכניתשאומ� ב, המודל. שנאה ביטוי לבחינת

 
24  Waldron , 1601 ' בעמ,3ש "הלעיל ;Rosenfeld ,משתמש בהגדרה, 1523 'בעמ, 3ש "לעיל ה: “Speech 

designated to promote hatred […]” . להל� נעמוד על הגישות השונות להטלת אחריות על המפרס� דיבור
בו קיימת שת רק מקו� אלו המטילות אחריו: א� נקדי� ונחלק בצורה גסה את הגישות לשתיי�, שטנה

בו פגיעה כזו שמקו�  ואלו המטילות אחריות ג�, סכנה מוחשית ומשמעותית לפגיעה בשלו� הציבור
  .עשויה להיווצר

� סקר של נציבות שוויו� הזדמנויות בעבודה לפיו למעלה מ:ראו. פליה אינה מודעתהבחלק מהמקרי� ה  25
 42%"בילי פרנקל  ( לא יעסיקו חרדי�30%� מיותרמהמעסיקי� בישראל לא יעסיקו ערבי� ו 40%

-ynet 30.3.2014 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L" מהמעסיקי� לא יבחרו בעובדי� ערבי�
4504827,00.html( . בנציבות שוויו� הזדמנויות בעבודה � מחברי 80%מעלה כי הראו עוד סקר שנער

נדרי� נדרשו על ' מהטרנסג39%. לה לעבודהפליה בתהליכי קבהב מאמיני� כי קיימת נגד� "קהילת הלהט
" קיימת אפליה בראיונות עבודה:  מהגאי�80%"תו� זיו " ( המקורימינ�"תלבש בהתא� לידי הממוני� לה

ynet 26.3.2014 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4503509,00.html( .ציי� כי אי� הכרח שמניעי יש ל
� יפליה או מנתוני� סטטיסטיהבו בוצעה השכוונה זו מההקשר ונית� להסיק ,  יפורסמו ברבי�פליההה

ראש ממשלת ' ועדת המעקב העליונה לענייני הערבי� בישראל נ 11163/03� " וראו למשל בג.אחרי�
עוט הערבי יהמרכז המשפטי לזכויות המ – עדאלה 7052/03� "בג; )27.2.2006, נבובפורס�  (ישראל

ד "פ, בית הדי� הארצי לעבודה' רקנט נ 4191/97� "דנג; )2006 (202) 2(ד סא"פ, שר הפני�' בישראל נ
). 1994 (749 )5(ד מח"פ, דנילובי�' מ נ"אל על נתיבי אויר לישראל בע 721/94� "בג; )2000 (330) 5(נד

לא לספק שירותי� לחברי הקהילה הגאה בלי ש" זכות" על הארצות הבריתבמדינת אריזונה ב ראו המאבק
 ,Arizona: Veto Anti-LGBT Law, HUMAN RIGHTS WATCH :פליהההאוסר פרת החוק שהדבר ייחשב כה

Feb. 26, 2014, available at http://www.hrw.org/news/2014/02/26/arizona-veto-anti-lgbt-law) להל� :
Arizona Veto( .ציבורי, המושלת סירבה �  .לחתו� על החוק, בעקבות לח

26  CORTESE, אבל ,ג� פרסומי� מהסוג הראשו� יכולי� להנביע אחריות משפטית. 9–7' עמב, 3ש "לעיל ה 
למשל תכנית , יש לציי� כי הוצעו מודלי� נוספי� לבחינת ביטוי השנאה.  מוגדרי� כפרסומי שטנהה� אינ�

, זהות הדובר, הציעה לבחו� את ההקשר של הפרסו�ש ,�"ראבאט של נציבות זכויות האד� של האו
 OHCHR, RABAT PLAN OFראו (הפרסו� והסיכוי שיגרו� לנזק היק� תפוצת , תוכ� הפרסו�, כוונתו

ACTION ON THE PROHIBITION OF ADVOCACY OF NATIONAL, RACIAL OR RELIGIOUS HATRED THAT 

CONSTITUTES INCITEMENT TO DISCRIMINATION, HOSTILITY OR VIOLENCE (2012), available at 
www.ohchr.org/documents/issues/opinion/seminarrabat/rabat_draft_outcome.pdf .( בביטוי הפליה

� לזכויות האד� כדי לשק� " נעשה בשני� האחרונות שימוש במועצת האו)(brutal discrimination אלימה
 הראו דוגמ(יקר בעול� השלישי  בע,�י לא רק אתני,מיעוטי�כלפי ת המכוונת באופ� ממוקד פיזיאלימות 

  . )http://www.youtube.com/watch?v=8xYO0rK4tEIלדיו� ברדיפות במיאנמר 
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 של הסתה לשנאה על פי העונה להגדר לש� קביעה א� הוא ביטויייבח� על פיה� ש תנאי ס� שישה
, הכוונה, הדובר זהות,  הדברי�קשרהֶ : כדלקמ� ,ינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיותהאמנה הב

�  27.כוו� שנגדה לקבוצה הנזק גרימת ופוטנציאל המסית הפרסו� היק�, התוכ
 הקבוצה מחברי אחד כל מו של פוגע בשלוהוא.  קשת סכנות רחבהמייצר שטנה ביטויי של פרסו�

 ובכ� פוגע סטריאוטיפי�הוא מקבע ;  הטובו א� בשמלעתי� ווומיה שלבאוטונ, הפרסו� מכוו� שנגדה
 בדר� –הוא חוש� את הקבוצה וחבריה לדעות קדומות ; מסוימי� בפרטי� ולא רק קבוצהבכלל חברי ה
 כל אלו עלולה להיפגע ג� זכות לצד 28. ולפגיעה בזכות� לשוויו�–חשוכות ומשפילות , כלל גזעניות

 לחיי� הזכות להיפגע ג� עלולה רבי� ובמקרי� 29, ושל הקבוצה עצמההקניי� של חברי הקבוצה
 הרות לתוצאות ביותר הקיצונית ההדוגמ כמוב� היא,  ג� זו בת זמננו,האנטישמיות .הגו� ולשלמות

� ההומוסקסואלי� על ידי השלטו� הנאצי רדיפת כ� ג� 30.להנביע יכול שטנה ביטויי שפרסו� האסו
 וההתעללות 33באירופה הרומה קהילת רדיפת 32,ברואנדה הע� רצח 31,ורוד טלאי בענידתוחיוב� 

 לצד 2014.34 של האולימפיי� החור� משחקי שלפני בתקופה ברוסיה בהומוסקסואלי� הקשה תפיזיה
 הפוליטיקאי רצח ע� אלה נמני�. הנרדפת הקבוצה יחידי, בבודדי� פגיעה אירועי ג�אלו מוכרי� 

 1978,35שנת ב פרנסיסקו בס�בית "הלהט הקהילה ופעיל מוצהר להומוסקסוא, מילק הארווי ינהאמריק
 ע� נטייתה הסכי�בטקסס על ידי אביה של אחת מה� שלא  2014במרס ציחת� של זוג לסביות וג� ר

 ,)2011שנת שבוטלה ב(י נ של הצבא האמריק�Don't ask – don’t tell מדיניות הג� 36.המינית של בתו

 
27  OHCHR ,26ש "לעיל ה.  
28  Waldron , רסמו אצל זיו שפו נתוני הנציבות לשוויו� בעבודהג�ראו . 1612–1601' בעמ, 3ש "הלעיל ,

  .25ש "לעיל ה
 /ynet 7.12.2010 www.ynet.co.il" לא להשכיר דירות לערבי�:  רבני ערי�50"ראו למשל קובי נחשוני   29

articles/0,7340,L-3995411,00.html ; בעל דירה בתל אביב מסרב להשכיר את : תיעוד מוקלט"דני זאק
 mako 3.2.2012 www.mako.co.il/pride-news/local/Article-40ba1438b01" י�הדירה לזוג הומוא

4531006.htm.  
30  FOXMAN ,12ש "לעיל ה.  
 Putin and the Inevitable Hitler ראו את ההשוואה בי� היטלר לפוטי� בהקשר לרדיפת ההומוסקסואלי�  31

Comparison, THE HUFFINGTON POST, Mar. 4, 2014 available at http://www.huffingtonpost.co.uk/ 
ian-middleton/putin-ukraine-russia_b_4896132.html?view=print.  

32  William A. Schabas, Hate Speech in Rwanda: The Road to Genocide, 46 MCGILL. L.J. 141 (2000).  
33  1 Crown Office Row, Strategic Litigation: The Noble Pursuit of Litigation – Polly Botsford, UK 

HUMAN RIGHTS BLOG, Apr. 15, 2014 available at http://ukhumanrightsblog.com/2014/04/15/ 
strategic-litigation-the-noble-pursuit-of-litigation-polly-botsford/.  

34  Aaron Day, The 25 Most Shocking Anti-Gay Stories from Russia so far, PINK NEWS, Feb. 7, 2014 
available at http://www.pinknews.co.uk/2014/02/07/the-25-most-shocking-anti-gay-stories-from-

russia-so-far/ .  
35  http://gaylife.about.com/od/gaycelebrityprofiles/ig/Gay-Celebrity-Profiles/Harvey-Milk.-6aE.htm.  
36  Dad Charged in Connection with Daughter's Murder Allegedly did not Like her ‘Being Gay’, 

KHOU, Mar. 14, 2014 available at http://www.khou.com/news/crime/Father-of-one-of-the-women-
found-dead-in-Bolivar-250191891.html.  ה במספר ימוכרת של עלירצח שהוא חלק מסטטיסטיקה

 Victoria A. Brownworth, Op-ed: Violence וראו . בשני� האחרונותארצות הבריתבהלסביות שנרצחות 
Against Lesbians on the Rise, but Prosecutions aren't, SHE WIRED, Mar. 14, 2014, available at 
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 תוצאה משקפת ,התגלתה המינית שנטיית� חיילי� של מהצבא פני� בבושת לסילוק� הביאהר שא
ב "להט פיטורי 37.ושנאה שטנה ביטויי באמצעות שמופצות קדומות דעות של ומקפחת מפלה, מסוכנת
, משקפי� 38"משיקולי דת"וסירוב לספק לה� שירותי�  ציבוריי� מאירועי� הדרת� ,עבודת� ממקו�

מספק נתוני�  �Gay Bullying Statistics39אתר ה. ותיג ומדאות תוצאות חמור,מישור אחרבא� ג� 
  דוגמאות40.שמספר� הול� וגדל,  וג� דיווחי� על מקרי ההתאבדותב"זעי� על רדיפות קהילת להטמזע

באה אכ�   שבחוק העונשי� הישראלילגזענות ההסתה עבירת לפיהש לעמדה בסיסה ה�אלו ואחרות 
 �שלמות הגו� , חיי� (מיעוטי� קבוצות חברי שלשיי� אינטרסי� אנורחב ביותר של להג� על מקב

, הקבוצה של הטוב שמה על דווקא ולאו , השטנה עלולי� להעמיד� בסכנהשביטויי ,)כבוד אנושי
 אפשרית פגיעה של הללו מגוו� הדוגמאות 41.הרע לשו� איסור בחוק התייחסות מצויה אליוש

 ,בעמדתנו לתמיכה פרקה בהמש� ג�אותנו  ישמשבאינטרסי� אנושיי� בסיסיי� של קהיליות מיעוט 
 ,שטנה פרסומי של ומניעה כהרתעה הפלילית החקיקהה של החמרשקול בחיוב ל יש לפיהש

  .בעוצמת� מחרידות קרובות לעתי� שתוצאותיה�

  ריסונ� המשפטיי
 לכלי
הוב "פרסומי שטנה נגד קהילת הלהט. ג

 רקע . 1

, הנפיצי� ביותר מכווני� לקבוצות בעלות מאפייני גזעפרסומי השטנה הנפוצי� וש היא רווחת אמונה
 קהילת כנגד שטנה ביטויי בשני� האחרונות מתרבי� והולכי� ג� ,אול�ו 42.לאו� וצבע עור, דת

 משמרי� שה� בכ� ה� ,ולחבריה לקהילה רב נזק גורמי�, המדיה סוגי בכל, אלו פרסומי�. ב"הלהט
 43.חבריה כנגד אלימות פעולות לידי לולי� להביאע שה� בכ� וה� פליההוומשכללי� הומופוביה 

 
http://www.shewired.com/opinion/2014/03/14/op-ed-violence-against-lesbians-rise-prosecutions-

aren%E2%80%99t.  
 Alexandra Gutierrez, State Reps Rejectעד היו� הסוגיה הזו מעוררת בעיות משפטיות באלסקה   37

Measure to Extend Military Perk to Same-Sex Partners, AK, Mar. 17, 2014 available at 
http://www.alaskapublic.org/2014/03/17/state-reps-reject-measure-to-extend-military-perk-to-same-

sex-partners/.  
 ).25ש "לעיל ה ,Arizona Veto (מחלוקת החקיקה במדינת אריזונה  38
39  www.bullyingstatistics.org/content/gay-bullying-statistics.html.  
40  Jennifer Welsh, Homosexual Teen Suicide Rates Raised in Bad Environments, LIVE SCIENCE,  

Apr. 18, 2011 available at www.livescience.com/13755-homosexual-lgb-teen-suicide-rates-
environments.html. ראו ג� http://gactupdate.wordpress.com/information/suicide/.  

   .)1999( 126, 110–109, 105ל משפטי� " בירור הלכות הסתה לגזענות: פרשת אלבה"מניצר מרדכי קר  41
5.7.2004 (19–18, 16, 7–5, 16�הכנסת ה,  חוק ומשפט, של ועדת החוקה254' פרוטוקול ישיבה מס  42.(   
ת בה כינה אש, ה ההומולסביתיל בגנות הקהילי" את ההתבטאות של הרב עובדיה יוס� זהראו לדוגמ  43

הומואי� ה� ': הרב עובדיה יוס�"יאיר אטינגר ( " תועבות אר� מצרי�]... [מתועבי�, רשעי�"ההומואי� 
 www.haaretz.co.il/mobile/1.1119042?v=6728DC05E784 10.7.2006האר� " 'רשעי� מתועבי�

D31A6FAFFE912DDCE0EA( ;"הומואי�: המקובל דוד בצרי – �� ג, תועבה שיש לסלק מכל עיר באר
תועבה : הרב אבינר"; www.globes.co.il/news/article.aspx?did=556501 23.1.2002 גלובס "אביב� מתל

, כולנו מביני� שזו תועבה, ג� בלי התורה": havruta.org.il/archives/1672 25.4.2008 חברותא "חד מינית
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 ,חברי קהילה שאינ� עומדי� בלח� החברתישל מקרי התאבדות בעקבותיה� עלולי� להתרחש ג� 
חותמ� של נגועי ההומופוביה המשתמשי� במינוח שמאפיי� את התנועות . הכבד,  ג� הדתילעתי�ו

עדיי� ניכר " התעמולה ההומוסקסואלית"ל כאשר ה� קוראי� תיגר ע, השמרניות ברוסיה ובשלוחותיה
  א� ה�יכולות ישראלי� ציבור אנשי  של"פניני לשו� "44.ג� בחברות דמוקרטיות וליברליות במובהק

ע� . "חיות מהשטח" דוגמאות עלשו� הקריטריוני� האמורי� יי מצע מאתגר לבחינת שמשל
 על כי בית שמש ביר�ש ,ת שמשת ביי של ראש עיריהתבטאותו ,בי� השאר, התבטאויות אלה נמנות

 שצריכי� הגופי� הבריאות והמשטרה ה� דוהסביר כי משר" וטהורה קדושה עיר, הש� ברו�"היא 
אביב רו�   של ראש עירית תל דבריו45,נדרי�'וטרנסג ביסקסואלי�, לסביות, בהומוסקסואלי� לטפל

של רשויות " תמימה"דרישה ואפילו  46"וקי�'ג כמו אותי מגעילי� מתנשקי� הומואי�שני "חולדאי ש
  47.הצבא להסיר דגלוני גאווה ממגורי חיילי�

� ע� המשפט של ההתמודדות נערכת שבה המשפטית הזירה בהרחבה ובמבט משווה את נסקור להל
'  בחלק גבי"להט רקע זה יקל עלינו להתמקד בדיו� בפרסומי שטנה ממוקדי הקשר. שטנה פרסומי

�  . להל

  משווה במבט ומעשה תאוריה –  לפרסומי שטנהותנטיווהרל הזכויות שיח. 2

, חברה, מקו�, זמ� תלוית היא בה� בפגיעה מאיימי� שטנה שפרסומי האינטרסי� על הגנה היק�
כא� מאבק בי� הצור� נית� לשרטט  ,כלליבאופ� . ועוד אמונה דתית ,מצב כלכלי, היסטוריה, תרבות

 
משנה את היות המעשה העובדה שרבי� עושי� זאת זה אינה . ושהאד� מתחת� ג� כדי שיהיו לו ילדי�

א� א� לפעמי� רצו , ותמיד נחשב תועבה, ה קיי� בכל הדורותאלא זה מיעוט קט� שהי, ולא עוד, תועבה
אשר ניסה , לסכנה הממשית לשלו� הציבור די לאזכר את ישי שליסל". לסלק ממנו אות קלו� נורא זה

� שנפוצו ברחובות ירושלי�  לאחר ביטויי השטנה הרבי2005לרצוח את משתתפי מצעד הגאווה בשנת 
 20,000המבטיחי� , שנה לאחר מכ� חולקו כרוזי� בשכונת מאה שערי� בירושלי�. כנגד חברי הקהילה

לפתוח בחקירה בחשד להסתה "דוד מרחב " (אחד מאנשי סדו� ועמורה"שיגרו� למותו של מי  לכל ח"ש
איו� יהלל וייס אמר בר' ופרופ, )nrg 11.7.2006 www.nrg.co.il/online/40/ART1/447/582.html" לרצח

יניב הלפרי� " (כל אמצעי כשר לטאטוא מצעד התועבה מירושלי� כולל מעשה פינחס"לערו� הראשו� כי 
תופעות אלו ). GoGay ,14.8.2008 gogay.co.il/item.php?id=6484" סכנה לאנושות – הומוסקסואליות"

 ממשלת רוסיה בתקופה האחרונה באמצעות חקיקה ראו למשל את המערכה שמנהלת: נפוצות בעול� כולו
הומואי� מאמצי� כדי : הסתה ברוסיה"פולינה גרייב וגיל נווה (ברוסיה ממוקדת נגד ההומוסקסואלי� 

לעיל , Snyder פרשת; )ynet 25.9.2013 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4433295,00.html" לאנוס
כרוזי� שחילקו ;  מתי� בגלל הומואי�בה� נכתב שחיילי�ששלטי� ב מפגיני� ש� החזיקו, 21ש "ה

התנהגות בלתי מוסרית וסוטה של הומוסקסואלי� באופ� "ארבעה בני אד� בתיכו� בשבדיה בגנות 
 Vejdeland v. Sweden, App. No. 1813/07, Eur. Ct. H.R. (2012), available at" (פגיעה בחברהשמהווה 

hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-109046#{"itemid":["001-109046( ; והרשימה
  .עוד ארוכה

 onlife 1.4.2014" הומופוביה ברחבי העול�: לא רק רוסיה ואוגנדה"מאור הוימ�   44
  ./www.onlife.co.ilהעול��ברחבי�הומופוביה�ואוגנדה�רוסיה�רק�לא/73814/חברה/עבודה

 /ynet 9.11.2013 www.ynet.co.il" 'גייז לטיפול משטרה': ראש העיר בית שמש"דביר ) דבול(נע�   45
articles/0,7340,L-4451355,00.html.  

  .רו� חולדאי חזר בו לאחר מכ� מהאמירה ההיא  46
 /ynet 27.3.2014 www.ynet.co.il/articles" ר הורה ללוחמי� להסיר דגל גאווה מחדר�"רס"יואב זיתו�   47

0,7340,L-4503844,00.html.  
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ע�  48. הדתחופש והביטוי חופש לבי�  אות�שטנה עלול לסכ� ביטוייפרסו� שאינטרסי� להג� על 
 ג� על פיע מש� מהאחד  שכל,שוויו�, שלמות גו� ורכוש, האוטונומי, כבודהאינטרסי� הללו נמני� 

 – זכויותה שתימנגד עומדות כאמור . לחיי משפחהולעבודה , אינטרסי� נוספי� כמו הזכות לחינו�
מאגדות את האינטרסי� שבשמ� מבקשי� ה , כבדות משקל שה� זכויות–חופש הביטוי וחופש הדת 

  .בתחו� זה" מיותרת"להימנע ממשפטיזציה דיבור שטנה צמצו� האחריות בגי� ב �תומכיה
ערות לצור� באיזוני� כדי להסדיר את ההיררכיה המשפטית בי� שני כל שיטות המשפט המודרניות 

האיזו� אלא ש. הסדר הציבורי ג� על בד בבד עמ� ולשמור 49האלה) במקרה שלנו(המקבצי� המנוגדי� 
צמה ו ובהתא� לעה על פי ערכי היסוד שלשיטה כל, החקיקתי והפסיקתי ביניה� משק� העדפות שונות

עדיפותו המוחלטת של חופש הדיבור ,  כ�50.במהל� ההיסטוריה שלה יה�שבה התבססה ההגנה על
בולטת  ,ה האמריקניתאמריקנית ואת אופי החברעדיפות שמשקפת את ההיסטוריה ה, הברית בארצות

 בכל הנוגע לאיזוני� בי� במשפט האנגלי והישראלי, לדוגמה, במיוחד על רקע הכללי� המקובלי�
  . בפרט, חופש הביטוי לזכויות מנוגדות בכלל ולאיזוני� שמה� נובעת ההגנה מפני פרסומי שטנה

רה בנוגע חשיבות האינטרסי� ומדרג ההגנה עליה� משתקפת ג� בבחירה הערכית שעושה החב
ההחלטה . פלילי או נזיקי,  משפט חוקתי:האיזו� בי� האינטרסי� המתנגשי�בחירת מיקומו הענפי של ל

ההחלטה א� לגייס למלחמה זו כלי� פליליי� . א� בכלל להילח� בפרסומי שטנה משקפת איזו� ראשוני
  . או אחרי� היא כבר איזו� בדרג שני

� המשפטית ברובד העליו� של מערכת האיזוניצויה מ" מגילת הזכויות החוקתית"אי� מחלוקת ש
וג� על  הבחירות שהיא משקפת משליכות ג� על המשפט הפלילי 51.בכל שיטת משפט מודרנית

משק� את האינטרס הציבורי ה ,במשפט הפליליל ו הדיו� קוד� כבהקשר שלנו יתמקד. המשפט האזרחי

 
בולטי� בשני� האחרונות פרסומי� נגד ,  שפרסומי שטנה ה� לח� חוקה,האנטישמיות הגואהלצד   48

". תמימות המוסלמי�"ו" פסוקי השט�"אמנותיי� כמו �שמתבטאת בפרסומי סמי, המאמיני� המוסלמי�
 Tom Chivers, International Blasphamy Day: from Danish cartoons to Jerry Springer – Theראו 

Opera, THE TELEGRAPH, Sept. 30, 2009, available at www.telegraph.co.uk/news/religion/6247329/ 
International-blasphemy-day-from-Danish-cartoons-to-Jerry-Springer-The-Opera.html .  

הזכות לכבוד מנקודת מבט השוואתית ראו תמר גדרו� בי� וי ולדיו� נרחב בנושא האיזוני� בי� חופש הביט  49
 .)2010 (408–393, 385  טוהמשפט "מפת תיירות הדיבה העולמית ודיני לשו� הרע בישראל"

 STANLEY FISH, THERE’S NO SUCH THING AS FREE SPEECH דווקא גישתו הבוטה של בהקשר זה מעניינת  50
AND IT’S A GOOD THING TOO 102–120 (1994). פסק דינו של בית המשפט ב היבט חשוב בהקשר זה מצוי

 ,HJ (Iran)and HT (Cameroon) v. Secretary of State for the Home Department בעניי�העליו� באנגליה 
[2010] U.K.S.C. 31 (Eng.),מקו� שבו ,  שסירב לאשר גירוש� של הומוסקסואלי� לארצות המוצא שלה�

 כתב (Hope)לורד הופ . וקבע שגירוש כזה מהווה פגיעה בזכויות האד� שלה�,  קשותייחשפו לרדיפות
בכ� מכוו� .  כי הדי� האסלאמי הקיצוני הוא דוקטרינה דתית מוטעית א� נמרצת)2 'פס, ש�(בפסק דינו 

 בוקרה ההחלטה קשות ונטע� שהיא ארצות הבריתב. דתיי�� מדינתיי� ועל� לורד הופ לקיומ� של ערכי� על
וכ� מבוססת על פרשנות שגויה של התפיסה הערכית חוצת הגבולות , משפטי� תנשאת וחסרת בסיס מוסרימ

 Adam Wagner, Sexual Orientation, Religion and the Court's Increasingly ראו. של פסק הדי�
Difficult Role, UK HUMAN RIGHTS BLOG, July 14, 2010, available at http://ukhumanrightsblog. 

com/2010/07/14/sexual-orientation-religion-and-the-courts/.  
, אד� באירופההמדובר באמנת זכויות שבי� , מדובר במשפט הישראלי נעדר החוקה הפורמליתשבי�   51

המתנהלות על פי  ,מדובר בארצות הברית וקנדהשובי� , קהשג� היא נעדרת חו, המשליכה על אנגליה
 .פחות בהקשר שלנו משדרת העדפות ערכיות לגמרי לא זהות כתובה שלחוקה
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במשפט הפרטי . גיעה בולו ובענישה על הפאיזו� שבי� שתי הזכויות היחסיות הלשמכתיב את נקודת ה
דיני הנזיקי� .  אותהה וחוקי היסוד משדרגי�שהחוקממוקמת בדיני הנזיקי� ההגנה מפני פרסומי שטנה 

התמודדות זו . כאלה עלולי� לגרו�שפרסומי� פגיעה הוה� ע� פרסומי שטנה מתמודדי� ה� ע� מניעת 
ונסיבות (מתאימה אותה לנסיבות החיי� ה שנעזרת בפסיקה , ממוקדתנעשית באמצעות חקיקה

בדיו� שלהל� נתמקד באכסניה הפלילית . ולערכי החברה המשתני� כול� בתדירות גדולה) הפרסו�
  .והנזיקית

 פליליות רותיכעב מוגדרי� ,שתנה משיטה לשיטהשהגדרת� מ, )Hate Speech" (י השנאהיביטו"
סעיפי העונשי� האלה משתנה משיטה לשיטה  של �ואיזונ �פרשנות. מודרני חוקי� ספר בכל כמעט

 בשילוב בולטת, למשל, גרמניה 52. חופש הביטוי לה היא מחויבתעל ההגנה לעצמת, כאמור, ובהתאמה
 בכבוד ופגיעההפצת פרסומי שטנה , הסתה של בתופעות במלחמה לעונשי� חוקה בי� המתוחכ�

 ברוב שוללת הביטוי חופש על תהגורפ ההגנה הברית בארצות, בצד השני של הסקאלה 53.ופרטיות
 קבוצה של הסתה או השמצה בקנדה ואילו 54,פלילית רהילעב השנאה ביטוי של הפיכתו את המקרי�
   55.הקנדי העונשי� חוק של מפורשת הפרה היא מוגדרת

 
 ,Puja Kapai & Anne S Y Cheung :סובלנות דתית והשמצה, ראו ההגנה על חופש הדת ומיעוטי� דתיי�  52

Hanging in a Balance: Freedom of Expression and Religion, 15 BUFF. HUM. RTS. L. REV. 41 
ע� גישת בית הדי� , המתמקד יותר בהיבט הפלילי, ת המשפט הגרמניהמשווה את גישמאמר  ,(2009)

. האירופי לזכויות אד� והשיטה האוסטרלית הממקמת את ההשמצה הגזענית במסגרת איסורי ההפליה
 .Gitlow v. New York, 268 U.S. 652, 45 S. Ct. 625, 69 L. Ed הברית הכלל הידוע שבעניי� בארצות

 השוו. קה האוסרת את ביטוי השנאה סותרת את התיקו� הראשו� של החוקה קובע שחקי,(1925) 1138
Richard Delgado, Campus Antiracism Rules: Constitutional Narratives in Collision, 85 NW. U.  L. 
REV. 343 (1991); Charles R. Lawrence, If He Hollers Let Him Go: Regulating Racist Speech on 

Campus, 1990 DUKE L.J. 431 .ברוח זו ראו ג� Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568, 572, 62 
S. Ct. 766, 86 L. Ed. 1031 (1942),החוקה אינה חלה (פרטי '  השנאה בקולגי הקובע שאיסור של ביטוי

 .R.A.V. v. St. Paul, 505 U.S. 377, 112 S. Ct. 2538, 120 L. Ed. 2dראו ג� . אינו חוקי) על תקנוני� אלו
  . העוסק ג� הוא בחוקיותו של חוק עזר שאסר שימוש בצלבי קרס ובסמלי� נאציי� אחרי�,(1992) 305

53  German Criminal Code, Nov. 13, 1988, Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt] 3322 (F.R.G.) .
  .צלב הקרס אוסר שימוש בa86וסעי� ) 3(ק "הכחשת השואה אסורה בס

54  Waldron ,המאמר מבוסס על . תאמריקני מציע גישה מרוככת וסובלנית יותר מהגישה ה,3ש "לעיל ה
 at one time“, כעדות המחבר, שבעצמו) Oliver Wendell Holmes( לזכרו של אוליבר וונדל הולמס הרצאה

or another took both sides on most free speech issues” )ראו. )1598'  בעמ,ש� STEVEN J. HEYMAN, 
FREE SPEECH & HUMAN DIGNITY (2008) .ר ועדת הקונגרס האמריקני " יו, סטיב כה�השוו לדבריו של

שנדו� , עבדול כארי� סולימ� אמיר, שהתייחס למקרהו של הבלוגר המצרי, שעסקה בתופעת תיירות הדיבה
 ולמקרה הידוע יותר של הסופר �רי ביקורת על הנשיא מוברק ועל דת האסלאלארבע שנות מאסר על דב

 MARK STEYN, AMERICA ALONE: THE END OF THE WORLD AS WE בספרוש  על כ�מרק סטיי� שהואש�

KNOW IT (2006), מוסלמי� קנדי�של  פגע ברגשות: Judiciary Comitee, Libel Tourism: Hearing 
Before the S. Comm. On Commercial and Administrative Law, 111th Cong. 4 (2009), available at 

judiciary.house.gov/hearings/printers/111th/111-4_47316.PDF )נאצה ,  על תועבה.)הפרוטוקול: להל�
 HELEN FENWICK & GAVIN אד� ראו וביטוי השנאה מנקודת ראותו של בית הדי� האירופי לזכויות

PHILLIPSON, MEDIA FREEDOM UNDER THE HUMAN RIGHTS ACT 386–656 (2006).  
 Canada Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46. לקוד הפלילי הקנדי אוסרי� תעמולת שנאה320–318' ס  55

� ל2' לצד� נעשה שימוש בס. 320–318 §§Canadian Charter of Rights and Freedoms, Enacted by the 
Canada Act 1982, c.11 (U.K.); proclaimed in force Apr. 17, 1982. Amended by the Constitution 
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 חלק, על כל גווניו" ביטוי השנאה"ההסכמה הכמעט גורפת במרבית שיטות המשפט להפללת לצד 
 שאינה מלווה בהכרח באלמנט של ,"דיבה נטו" פלילית ג� מקו� שמדובר במטילות אחריותה� מ

.  שאיננה מובנת מאליה כשמדובר בפרסו� נטול סממני שנאה מובהקי�,זוהי בחירה ערכית 56.שנאה
הרצו� למקד את תשומת הלב בפגיעה באינטרס הציבורי , כמוב�, השיקול המכריע ג� כא� הוא

 הבחירה הערכית הזו 57. בשמירה על כבוד האד� ושמו הטובובחשיבות שהחברה מייחסת לצור�
 בהשוואה לתנאי היווצרותה של האחריות ,מגובה בדרישות מחמירות כתנאי לגיבוש האחריות

 תנאי� דורשת בקיומה וההכרה, האחרונות בשני� והול� פוחת אחריות כזו של היישו� 58.האזרחית
ההגנה  59.רה פלילית נוספתי קיומה של עבעל או רהציבו שלו� על איו� המשקפות ונסיבות מיוחדי�

 
Amendment Proclamation, 1983, SI/84-102, effective June 21, 1984. Amended by the Constitution 
Amendment, 1993 (New Brunswick Act), SI/93-54, Can. Gaz. Part II, Apr. 7, 1993, effective Mar. 

12, 1993.   
 ועל ההבדל ,הפוגעות בשלו� הציבור, רות ההסתה לאלימות לבי� ההסתה לגזענותיעל ההבחנה בי� עב  56

 129 הדי� המצוי והרצוי – לשו� הרעובועז שנור  קרמניצר מרדכי, גנאי� אלדחבינ� לבי� לשו� הרע ראו 
)2005(; Michael .J. Polelle, Proposed Model Statute on Group Defamation, 110 PENN. ST. L. REV. 

717 (2006).  
  .)2005 (554) 6(ד נט"פ, סולט�' ביטו� נ 9818/01פ "עברהנשיא ברק   57
  .חוק איסור לשו� הרע דורש כוונה ופרסו� לשני אנשי� או יותר פרט לנפגע עצמו  58
למשל ( אחריות פלילית בגי� דיבה פי שבחלק גדול משיטות המשפט באירופה מוכרת על א�, כיו�  59

  יוצאת דופ�הראו דוגמ ( שבה השימוש בהלי� הפלילי רחב יחסית, פרט לצרפת,)הולנד, גרמניה, איטליהב
Kevin Jon Heller, Criminal Libel for Publishing a Critical Book Review? Seriously?, OPINION 

JURIS, Feb. 12, 2010, http://opiniojuris.org/2010/02/12/criminal-libel-for-publishing-a-critical-book-
review-seriously/; Aisha Labi, Saturday Morning is a Time of Cartoons and French Libel Law, 
AROUND THE SPHERE, Feb. 27, 2010, http://aroundthesphere.wordpress.com/2010/02/27/saturday-

morning-is-a-time-of-cartoons-and-french-libel-law/ (, זובדומה ל מתונה גישה משקפות השיטות רוב 
 שהתקיימו הפליליי� ההליכי� את לבחו� בבואו. אד� לזכויות האירופי הדי� בית בפסיקת המשתקפת

 ה� א� הדי� בית בודק, תומה על האמנה האירופית לזכויות אד� שעל החלטתה קובלי� בפניוהח במדינה
 שהוטלו קנסות לאשר הדי� בית היה מוכ� פסיקותיו במרבית. דמוקרטית בחברה המקובלי� בערכי� עמדו

, הפוגעי�, עונשיי� מפיצויי� או מאסר מעונשי בבירור מסתייג הוא כלל בדר�, זאת ע�. המקור במדינות
 מקיפה סקירה( לאמנה 10 בסעי�ש הביטוי חופש על המפורשת ההגנה שמכתיבה באיזו�, לעמדתו

'  בעמ,16ש "לעיל ה, Shoenberger השוואתית של פסיקתו של בית הדי� האירופי לזכויות אד� ראו אצל
457–471; European Court Finds Against Excessive Legal Fees in Libel and Privacy cases, OPEN 

SOCIETY JUSTICE INITIATIVE, Jan. 24, 2011 http://www.opensocietyfoundations.org/press-releases/ 
european-court-finds-against-excessive-legal-fees-libel-and-privacy-cases .(לעומת , הברית ארצותב

 ביותר מצומצ�הפלילית בגי� פרסומי דיבה  האחריות היק� מלכתחילה, לאלימות חשש בהיעדר, זאת
 Ashton v. Kentucky, 384 U.S. 195, 86 S. Ct. 1407, 16 L. Ed. 2d 469ה בעניי� בעיקר מאז ההחלט(

 ,New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 84 S. Ct. 710שניתנה שנתיי� לאחר פסק די�, (1966)
11 L. Ed. 2d 686 (1964) . עניי�Sullivan דיבה העלה על נס את חופש הביטוי החוקתי וקבע שדיני ה

חר�  ,עומדי� בניגוד לתיקו� הראשו� לחוקה, מקובלהשמקור� במשפט , הפליליי� הנהוגי� בקנטאקי
 פרסומי� על מדובר שבה� במקרי� הפליליי� ההליכי� במספר עלייה ניכרת לאחרונההעובדה ש
כיו� קיימי� חוקי�  (חורמה מלחמת הברית ארצות ממדינות כמה הכריזו שעליה תופעה – באינטרנט

, במונטנה,  במינסוטה,במישיג�, בלואיזיאנה, בקנזס, באיידהו, בפלורידה, מפורשי� בנושא זה בקולורדו
בוושינגטו� , יניה'בווירג, ביוטה, באוקלהומה, בצפו� דקוטה, נהיבצפו� קרולי, מקסיקו בניו, המפשייר בניו

ת זו שהמשפט הפלילי חוזר בהזדמנו). הברית ארצות(וכ� בפורטו ריקו ובאיי הבתולה , ובוויסקונסי�
,  יש הממליצי� לערו� חשיבה מחודשת על פסילתו הגורפת במשפטי דיבה הקשורי� לעיתונות,לתמונה
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על אינטרס ציבורי באמצעות המשפט הפלילי והדרישה לקיומ� של תנאי� מיוחדי� ליישומה מחזירי� 
 לא אבל, באנגליה לפחות – דיבה פרסומי בגי� האחריותבמקור  הושתתהעליו שאותנו לרציונל הבסיסי 

 המשפט התערבות לכ� .הכמורהעל ו האצולה על, המלוכה על, המדינה על להג� הצור�שהוא  – בה רק
   61.כבודו ועל 60הציבור שלו� על להגנה כדרושה המשפט שיטות מרביתב היו� עד נתפסת הפלילי

 
' בעמ, ש�, Shoenberger ראו. בנושא זה" שמרנית"כ� שתהיה התאמה ערכית בי� המדיה החדשה למדיה ה

 הביאו לאחידות כמעט מלאה 2006�ב בה שבוצעו החקיקה שתיקוני, באוסטרליה ג� דומה בהמצ ).468
המופעלת תמיד על , והיא משקפת יישו� מינימליסטי של האחריות הפלילית,  הדיבה של מדינותיהבחוקי

 Defamation (ג� כאשר הנפגע עצמו הוא שיז� את פתיחת ההליכי�, התביעה הכלליתידי הממונה על 
Act, 2005, s. 77 (Austl.).(מפני פרסומי שטנה מצוי בחוק העונשי�הגנה  בישראל ההסדר הבסיסי של ה 

 על ; לחוק העונשי�1ד144–ב144' ס( בית"מנקודת ראות להטלפרק זה  'בסעי� גשאת הוראותיו נסקור 
 , לחוק איסור לשו� הרע4' הצור� בתיקו� סההגדרה המחודשת של ההסתה לגזענות בחוק העונשי� ועל 

מצוי תגבור ההגנה ). 27 ש"בה, ש�והאסמכתאות , 20' בעמ ,56ש "הלעיל , שנורו קרמניצר, ראו גנאי�
 קובע  איסור לשו� הרע לחוק6' ס (המטיל ה� אחריות פלילית וה� אחריות אזרחית ,בחוק איסור לשו� הרע

י� המקי� פסק הד ).רה זו שונה ביסודותיה חלקית מהעוולה האזרחיתיעב. רה פליליתיכי הפרתו מהווה עב
רה הפלילית של פרסו� ימנתח לעומק את העב, "הלכות הריגת גוי"מפי� , עידו אלבהוהממצה בעניי� הרב 

הראויה להשקפתו של   ומשרטט את תמונת איזו� הערכי�הסתה לגזענות והיחס בינה לבי� חופש הביטוי
הנאש� טע� ש� כי ). )1996 (221) 5(ד נ"פ, מדינת ישראל' אלבה נ 2831/95פ "ע(בית המשפט העליו� 

ברק ) כתוארו אז(טענה זו נענתה על ידי השופט . הרשעתו בדי� פלילי מהווה הפרת זכותו לחופש הביטוי
זוהי פגיעה , בקביעה כי א� שאי� ספק שהטלת אחריות פלילית בגי� הסתה לגזענות פוגעת בחופש הביטוי

שבי� בני  נות הפוגעת בכבוד האד� ובשוויו�הואיל והיא נועדה לתכלית הראויה של מניעת הגזע, מוצדקת
השוו  ( קביעה זו משקפת נטייה חזקה לתמיכה כמעט בלתי מסויגת בחופש הביטוי).295 ' בעמ,ש� (האד�

חוק איסור לשו� הרע ,  בתו� כ�.))2013 (276 המהפכה המשפטית ושברה, הארנק והחרבדניאל פרידמ� 
ת ומחלוקוכפילות זו מעוררת  ,) חוק6 'ס(או פלילית )  לחוק7 'ס(קובע כי האחריות יכולה להיות אזרחית 

הפלילית של רה יער� חברתי מוג� באמצעות העבבכלל ת באשר לשאלה א� שלו� הציבור הוא ותאורטי
שלו�  " עומדי� על ההבדל שעושה הנשיא ברק במונח,50' בעמ, ש�, קרמניצר ושנור, גנאי� (לשו� הרע

 צור� ישמבחינה ערכית באמת  א� ,)קובל של מונח זה במשפט האמריקניבהשוואה למובנו המ" הציבור
 גישה בישראלממילא בפועל אומצה , זאת ע� ).45 ' בעמ,ש� (כבוד בענייני המשפט להתערבות מקו� ויש

 ,ש� (מיוחדי� במקרי� רק הכללית התביעה רשויות ידי על הפלילי ההלי� בהפעלת הצדקה הרואה מעשית
הוא אולי הבולט ) 1958 (2017ד יב "פ, גרינוולד' היוע� המשפטי לממשלה נ 232/55פ "ע. )70 'בעמ

 2660/05פ "השוו רע). 1974 (620) 2(ד כח"פ,  מדינת ישראל'זיידמ� נ 364/73פ "ראו ג� ע. שבה�
 אפשרותה . לחוק העונשי�288'  הד� בהפרת ס,)13.8.2008, פורס� בנבו (מדינת ישראל' אונגרפלד נ

 8' ס( משלימה את ההסדרה הפלילית של הנושא פרטית פלילית בקובלנה לפתוח לנפגע חוקה שמעניק
, הפלילי בהלי� השימוש את לצמצ� יש כיה השלטת כיו� היא גישה, בפועל ).לחוק איסור לשו� הרע

 ההלי� פני על אזרחי בהלי� שימוש להעדי� יש מקרה בכל וכי, במיוחד חמורי� למקרי�, הציבורי בעיקר
, ביטו�ניי� ע (עליו לפצות כדי וה� ההלי� של שביסודו הדיבה שגרמה העוול את לתק� כדי ה�, ליליהפ

רשת  10771/04א "השוו לרע). 1985 (205) 3(ד לט"פ, יפת' בורוכוב נ 677/83פ "ע ;57ש "לעיל ה
 העוסק בסעדי� על פגיעה בש� הטוב ,)2004( 308) 3(ד נט"פ, אטינגר' מ נ"בע) 1992(תקשורת והפקות 

נית� ,  א� כ�).)2001 (510) 5(הנד "פ, יוס�' אמר נ 4740/00א "רעראו ג� . ומתייחס ג� לפיצויי� עונשיי�
וזה , ברוב המקרי� הדרישה היא לקיומו של פוטנציאל סכנה לציבור או פגיעה בסדר הציבורילסכ� כי 

   ".ביטוי השנאה"מסוג קיי� ברוב המקרי� בעיקר בתביעות 
60   �הוצאת ש� רע על איש ציבור נחשבה בזמנו לחמורה יותר מאשר הוצאת ש� רע על איש פרטי ראו המהפ

�בReform Act, 1832, c. 45 (Eng.).  
, ראו דיו� בשאלה א� שלו� הציבור הוא ער� חברתי מוג� באמצעות חוק איסור לשו� הרע אצל גנאי�  61

המשפט המקובל , המשפט הקונטיננטלי העתיק"המחברי� מצייני� כי . 56ש "לעיל ה, קרמניצר ושנור
 במשפט האנגלו אמריקני רואי� בשלו� הציבור את הער� החברתי המוג� על ידי האנגלי וגישות מסוימות



  ב"הלהט וקהילת שטנה דיבור   בישראלזכויות הקהילה הגאה

985  

במרבית שיטות המשפט , לפחות הציבורי, של צמצו� השימוש בהלי� הפלילי, על רקע זה
בפרסומי� פוגעניי� רכזי כלי הנשק המ וברור כי מקור ההגנה העיקרי על כבוד האד�, המערביות

והוא ממוקד בעיקר בדיני , מצוי במישור האזרחי" הסתה לגזענות "ה שלשאינ� עוברי� את ס� הגדרת
�חופש בלכבוד ולש� טוב וה� בזכות ה� עוסקות הוראות חוקתיות שלצד� קיימות בדר� כלל . נזיקי

  . הדיבור והעיתונות
 בלתי כמעט ביטוי חופש המבטיח, החוקה של הראשו� קו�התי חולש הברית בארצות, כ� למשל

 בהגנה קמצנית גישה מנביעהצמתו ועו 63,)כמעט( על כלל הביטויי� ועל כלל אופני הפרסו� 62,מסויג
 ועל מגוו� הזכויות הנוספות הנובעות – ש� טוב, אוטונומיה,  כבוד–מכלול הזכויות הפרסונליות  על

� מאפשרשלה רטר 'לצ 1 סעי� כי א�, בקנדה ג� למצוא נית� יהביטו לחופש דומה מחויבות 64.מה
 את מסבירה הביטוי חופש על אפשריות במגבלות הזו ההכרה 65.מסוימות בנסיבות מגבלות הטלת

כפי שנראה , הקיצונית פחות, מתפשרת לזו הקנדית הבלתי האמריקנית היסוד גישת בי� מהותיה ההבדל
   .בי�" בהקשר לביטויי שנאה להט'בסעי� גג� 

 
,  ש�:ריקני ראודוגמאות לכ� מהמשפט האמ. )45' בעמ, ש�(" איסור לשו� הרע בעיקר בתחו� הפלילי

המחברי� חולקי� על גישתו של הנשיא ברק .  השנאהי ביטוי� של וה� מתייחסות בעיקר למקרי– 47' בעמ
  .שלו� הציבור אינו ער� מוג�, וסבורי� שבמשפט הישראלי הפלילי

62  U.S. CONST. amend. I הקובע:“Congress shall make no law […] abridging the freedom of speech, or 
of the press” ;ויכוח הציבורי סביב פסיקתו של בית המשפט העליו� בעניי�וואול� ראו את הHolder v. 

Humanitarian Law Project, 130 S. Ct. 2705, 561 U.S. 1, 177 L. Ed. 2d 355 (2010) . פסק הדי� עוסק
�בניתוח הThe Antiterrorism and Effective Death Penalty Act, 28 U.S.C. § 2254 (1996) . מקרה זה

בפיתוח ובקידו� ידע ,  בעיקר בהוראה– בבקשת הצהרה שלפיה התובעי� זכאי� להגיש סיוע עסק
 Kurdistan Workers (the :לשני ארגוני הטרור הידועי� – והתמחות בדרכי יישוב סכסוכי�) משפטי ואחר(

“PKK”) and the Liberation Tigers of Tamil Eelam (the “LTTE”) . בית המשפט העליו� דחה את
 לא איחרה –  בינתיי� רק ברמת העיתונות הלא מקצועית–ביקורת קשה מלווה במשפט השוואתי . הבקשה

 .Dan Tench, Opinion “US Supreme Court: Restraining Free Speech”, INFORRM'S BLOG, Mar: להגיע
7, 2010, http://inforrm.wordpress.com/2010/07/03/opinion-us-supreme-court-restraining-free-

speech-dan-tench/ .חוק ה�Antiterrorism and Effective Death Penalty Act, 28 U.S.C § 2244 (1996) 
� ל”material support or resources“אסר מת� “certain proscribed terrorist organizations” .ראו ג� 

Adam Wagner, Terror Advice Decision Causes Uproar in United States, But Could it Happen 
Here?, UK HUMAN RIGHTS BLOG, June 22, 2010, http://ukhumanrightsblog.com/2010/06/22/terror-

advice-decision-causes-uproar-in-united-states-but-could-it-happen-here/ . ראו סקירה מקיפה על
 HENRY COHEN, FREEDOM OF SPEECH ANDאצל הברית   הביטוי בארצותריגי� שעליה� לא חל חופשהח

PRESS: EXCEPTIONS TO THE FIRST AMENDMENT (2nd ed., 2010) . הנסיבות יוצאות הדופ� בעניי� את ראו
Reichle v. Howards, 634 F. 3d 1131 (2012))  י� ינלע. )ארצות הבריתלשו� הרע על סג� נשיאSnyderאו  ר

  .21ש "לעיל ה
  . לצמצומי� ואיזוני� מקובלי� בנוגע לחופש הביטוי המסחרי,כמוב�, בכפו�  63
ראו הבחנה בי� תביעות דיבה המקנות למפרס� הגנה על פי התיקו� הראשו� לחוקה לבי� תביעות בגי�   64

 Jack B. McGee, Karen אצל ראו דיו� בהבחנה זו). המקרי העלב(גרימה מכוונת של פגיעה נפשית 
Carpenter v. Westwood One and Tom Leykis: Free Speech, Defamation, and the Intentional 

Infliction of Emotional Distress – Does Logic Rescue Decency?, 27 ALASKA L. REV. 49 (2010) .  
65  Canadian Charter of Rights and Freedoms .שהיא בלתי, ההוראה במגילת הזכויות האמריקניתלעומת  �

הוראת הסעי� הקנדי משאירה פתח לצמצו� חקיקתי של חופש הביטוי למטרה מוצדקת , מוגבלת
   . למדינה חופשית ודמוקרטיתמתאימהו
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את הניסיו� , בי� השאר, �משקולזכויות האישיות מקנה הגנה רחבה משפט הגרמני ה, לעומת זאת
 את מציב הגרמני היסוד בחוק הראשו� הסעי� 66.ההיסטורי של גרמניה הנאצית בתקופת הריי� השלישי

 שחופ. לחוקה המשפט בית בפרשנות נתפס ג� הוא וכ� 67,מוביל מוחלט עליו� כער� האד� כבוד
 מתפרש על ידי בית המשפט הגרמני לחוקה כער� שהשמירה עליו היא ערובה לכל 68והעיתונות הביטוי

וע� זאת הוא כפו� למגבלות שמקור� בצור� לאזנו ע� אינטרסי� סוציאליי� , יתר הזכויות והחירויות
שנת ב 70.הגרמני האזרחי הקוד לפי אזרחית לתביעה בסיס ג� היא בכבוד פגיעה, בגרמניה 69.אחרי�
   71. הוס� בו ג� סעי� מפורש האוסר את הכחשת פשעי הנאצי�1994

 72כבוד האד� וחירותו: יסוד� לחוק1בישראל קובע סעי� לא נוכל לחתו� סקירה זו מבלי לציי� כי 
 א� כי מקובל לומר 73."באשר הוא אד�"על גופו ועל כבודו של אד� , את המחויבות לשמירה על חייו

 מהותיחולל שינוי אי� מחלוקת על כ� שהוא  74,ה ישירה במשפט הפרטיהיסוד אי� תחול�שלחוק
בהקשר שלנו הוסבר לא אחת כי החוק העלה לדרגה . על כל ענפיו ותכניו, במשפט הישראלי כולו

כבוד " במסגרת התיבה ,ומקובל לומר כי ג� חופש הביטוי הפ�, חוקתית את זכותו של הפרט לש� טוב
, ע� זאת. מעמד לשוות,  דיוננושבמוקד, הללו הזכויות שתי הפכו כ� 75. לער� חוקתי מוג�,"האד�

 
66  Gregory J. Thwaite & Wolfgang Brehm, German Privacy and Defamation Law: The Right to 

Publish in the Shadows of the Right to Human Dignity, 8 EUR. INTEL. PROP. R. 336 (1994).  
67  Basic Law for the Federal Republic of Germany, May 23, 1949, Federal Law Gazette 1949הקובע : 

“(1) Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall be the duty of all state 
authority. (2) The German people therefore acknowledge inviolable and inalienable human rights as 

the basis of every community, of peace and of justice in the world”.   
� ל5' ס  68Basic Law for the Federal Republic of Germany of May 23, 1949 (Grundgesetz): “Every 

person shall have the right freely to express and disseminate his opinions in speech, writing, and 
pictures and to inform himself without hindrance from generally accessible sources. Freedom of the 
press and freedom of reporting by means of broadcasts and films shall be guaranteed. There shall be 

no censorship” .גרמניה דורגה במקו� ה�18 � Press Freedom,  במדד חופש העיתונות העולמי175 מתו
Index 2009 of Reporters Without Borders,  ראוhttp://en.rsf.org/spip.php?page=classement& 

id_rubrique=1001 .  
בגרמניה ובמדינות , הברית לבי� חופש הביטוי בקנדה ראו בחינה השוואתית בי� חופש הביטוי בארצות  69

 :RONALD J. KROTOSZYNSKI, THE FIRST AMENDMENT IN CROSS-CULTURAL PERSPECTIVE :נוספות אצל
A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE FREEDOM OF SPEECH (Richard Delgado & Jean 

Stefancic, 2006) .ראו ש�לסקירה תמציתית של השונה והדומה .   
70  Bürgerlichen Gesetzbuches [BGB] [Civil Code], Jan. 2, 2002, Federal Law Gazette 2003 I p. 738 .

ת ההגנה על  מרחיב א824' ס.  מטיל אחריות כללית למעשה מכוו� או רשלני הפוגע בזכות מוכרת823' ס
�  ל186' רה פלילית לפי סילשו� הרע מהווה עב. פרסומי� רשלניי� נוספי�German Criminal Code, Nov. 

13, 1998, Federal Law Gazette p. 3322 )חוק העונשי� הגרמני: להל�.(   
 The Gayssot ראו .בצרפת ישנה הוראה דומה המסייגת את חופש הביטוי. לחוק העונשי� הגרמני a86' ס  71

Act Law No. 90-615 of July 1990.   
  . 150ב "ח התשנ"ס, כבוד האד� וחירותו: יסוד�חוק  72
  .כבוד האד� וחירותו: יסוד� לחוק8בכפו� לפסקת ההגבלה המנויה בסעי�   73
 משפט" מוסריתההזכות לכבוד האד� כחברות בקהילייה : כבוד האד� מלא עול�"א� ראו אמנו� רייכמ�   74

  ). 2004( 469 ז וממשל
, 68–64' בעמ, 56ש "לעיל ה, קרמניצר ושנור, על מעמדו של חופש הביטוי לאחר חקיקת החוק ראו גנאי�  75

  .)130–127ש "בה, ש�( ג� למצב באנגליה ובגרמניה י� את המצב באר�שוומ אשר
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שינוי נהיה עדי� לעתיד הקרוב בוספק א� , היסוד�בחוק מפורש לאזכור, כידוע, זכה לא הביטוי חופש
 הראשו� תיקו�בנוגע ל הישראלית הפסיקהההעדפה של  במיוחד בולטת זה רקע על .במצב דברי� זה

  76. שאותה הוא מייצגהיסוד ערכיית ייררכהלו האמריקנית החוקה של
העומד לרשותה של חברה בבואה להסדיר את מלחמתה ארכנו במכוו� בסקירת ארגז הכלי� ה

, תרבות, עולה ממנה כי מדובר ברשת מורכבת של מערכות יחסי� בי� שיקולי מוסר. בביטויי שנאה
הפלילי , ומק יתערב המשפט עד כמה ובאיזה היק� וע, שלאור� יש להחליט א�,דת ומשפט, חברה

ביטוי שטנה הוא כמעט תמיד ג� .  ביטויי שטנהשיש בה� פרסו� אוויקנה הגנה מפני דיבור , והאזרחי
ניש עליו ולהכפיפו להע, וענולמ, על המשפט להחליט לא רק א� להטיל אחריות בגינו. לשו� הרע

 עליו לשקול את  על כ� נוס�.ותררכי� י, אלא ג� א� להילח� בו בכלי� אחרי�, לשיקולי סדר ציבורי
ה� ב " פרסומי שטנה נגד קהילת הלהט.משפטיי��לבר, מקומ� וסיכויי הצלחת� של אמצעי� אחרי�

תופסת מקו� חשוב ה זו קהיל. חלק בלתי נפרד מפרסומי השטנה המתרבי� והולכי� בשני� האחרונות
 של ק הבא נציג בחינה פרטניתבפר. בשיח הציבורי על זכויות אד� בכלל ועל כבוד ושוויו� בפרט

 נחזור לסקירת לאחר מכ� .אלו לפרסומי� והאזרחית הפלילית האחריות את המסדירות החוק הוראות
 הקיי� המצבעל תמונת המצב שמשקפת החקיקה הישראלית   לצור� ביקורת על,הרקע הכללית שלעיל

  .זה פרק נחתו� שבה� ,מחודשת לחשיבה ולצור� ההצעות הישראלית בשיטה

  בחקיקהית  יישו� הבחירה הערכ:ב"קהילת הלהט שטנה נגד דיבור. 3

  שטנה רסומיפ מקורות להגנת הקהילה הגאה מפני –  הישראליתהחקיקה) א(

 בביטויי מלחמה מלרכז את הה כי הכנסת נמנע לסקירת החקיקה הישראלית רצוי לזכורכהקדמה וכרקע
, חיקוקי� שוני�במשפטית האחריות ה מקורות את פזרל  בחרהתחת זאת היא. שטנה בדבר חקיקה אחד

שמתברר  אלא. לקהילה הגאהג�  מתאימה לספק הגנה מיועדי�שכל אחד מה� בנפרד וכול� במצטבר 
חוק , חוק העונשי�: אנו נעמוד על שלוש מסגרות נורמטיבית עיקריות.  ביותרמצומצמת הזו ההגנהש

 על ההבדל בי� ההגנה הקיימת ג� נעמוד הדיו�ת במסגר. חוק למניעת הטרדה מיניתהאיסור לשו� הרע ו
 והוא אינו כולל הסתה לפעולות , כולו דיבורהאחד :בי"להט  שטנהביטוי  שני סוגי� שלבדי� מפני
 האחר הוא; "בלבד"שנאה ופחד ,  להפי� רעיונות ותפיסות של חוסר סובלנותכוו�אלא מ, מוחשיות

  .ב"הלהט קהילתרי  חבכנגד ממש הכולל הסתה לאלימות שטנה ביטוי

 
הישראלי אל הדי� האמריקני בסוגיית חופש המשפט � פנייתו של בית? קול אמריקה בעברית"אמנו� רייכמ�   76

זכויות אד� "ארז וישראל גלעד �דפנה ברק; )2006( 185 מדברי�, שקט: משפט חברה ותרבות" הביטוי
דיני הנזיקי� " ישראל גלעד ;)2009( 11ח  המשפט קרית" המהפכה השקטה: בדיני החוזי� ובדיני הנזיקי�

ברק מדינה , איל זמיר (487 עשייתו השיפוטית של אהר� ברק עיוני� ב– ספר ברק" בפסיקתו של אהר� ברק
 ההסתמכות נוהגי" גרוס ומירו� חריס רו�, שחר יור�; )2009, חיי� זקס ולירו� נעי� עורכי�, סיליה פסברג

ראו התייחסות מיוחדת לדיני ). 1996( 119 כז משפטי�"  ניתוחי� כמותיי�– �העליו בית�המשפט של
איל ויש להניח שחלק מהנתוני� השתנו ויש לשי� לב לשנות המחקר ה,  ע� זאת.214'  בעמ,נזיקי� ש�

; )1991( 5 מ הפרקליט" גבלותיויחופש הביטוי ומ"אהר� ברק . במהל� השני� ובעיקר בתחו� עיסוקנו כא�
ליר �ל במכו� וא�"דברי� באזכרה לזכרו של יור� רונ� ז" חופש הביטוי כזכות חוקתית"אהר� ברק 
 עניי�: להל�) (12.11.2006, פורס� בנבו (דנקנר' גביר נ ב� 10520/03א "ראו ג� רע .)9.1.1997(בירושלי� 

עניי� : להל�) (2004 (558) 3(ד נח"פ, הרציקובי�' מ נ"רשת שוק� בע 4534/02א "ע; )דנקנר בערעור השני
 ). 1997 (דיני לשו� הרע אורי שנהר ;)הרציקובי� בערכאת הערעור
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)1 (�  חוק העונשי

הטלת אחריות פלילית על פי חוק העונשי� בגי� פרסומי שטנה משקפת את המלחמה הציבורית 
מסכנות את שלו� הציבור ויש להילח� בה� , בתופעות שלהשקפת המחוקק הישראלי ה� פסולות

ג� כשמדובר , וב�כמ, כ�. ולהרתיע מהישנות� באמצעות המנגנו� המשפטי הציבורי של המדינה
 לפתוח בו כמו היוזמה,  בנוגע להלי� המשפטיקבלת ההחלטות. בפרסומי שטנה כלפי הקהילה הגאה

  .בידי המדינהכול� מופקדי� ו  וביצועו ניהולג�
והוא אוסר , לחוק העונשי� קובע אילו פעולות ייחשבו בגדר פגיעה בסדרי המשטר והחברה' פרק ח

  :עמוד על שני סעיפי� החשובי� במיוחד לדיוננו לישבתו� פרק זה . ביצוע�על 
  : סעי� זה קובע כדלקמ�. ב לחוק144המוסדר בסעי� ,  הוא איסור פרסו� הסתה לגזענותהראשו�

  ;מאסר חמש שני� – דינו, המפרס� דבר מתו� מטרה להסית לגזענות. א

בו אמת או אי� נפקא מינה א� הפרסו� הביא לגזענות או לא וא� היה , לעני� סעי� זה. ב
  .לא

 או סייגי� בו �שכ� כמעט ואי,  הפגיעה בחופש הביטוי הגלו� בסעי� זה הוא רבפוטנציאל, לכאורה
 בפועל אינו דורש שהפרסו� יגרו� הסעי� ,ודוק. פרסו� אסורלמגבלות המבחינות בי� פרסו� מותר 

� נכונות לצמצ� את  דווקא משקהסעי�.  ישתכלל בוודאות קרובה למדילגזענות הסיכו�לגזענות או ש
, זו ערכית הוכתוספת למגמ, יתר על כ�.  מאליהמובנתכלל אינה ש ערכית בחירהחופש הביטוי ומדגי� 

 שללכלול קבוצות רבות ו  הוא להתפרש בהרחבהג� עשוי עצמו" גזענות"חשוב לזכור כי המונח 
 כ� 77,יטויי� האסורי�להרחיב את היק� הבשל אלה הוא ג� עשוי  וכפועל יוצא .ביטויי שטנה והסתה

 � אופייני לשיח הזכויות האישיות החוקתיות שאינושחופש הביטוי עלול להיפגע ג� מהכיוו� הזה באופ
  .בישראל

 הגשת  שלאפשרותההמחוקק במידה רבה את הצר ,  שיקו� מגמה הפוכה בבירורותו�, בה בעת
� תורמי� בסופו של דבר  שכול, מובני�בשלושה הדבר מתבטא. כתבי אישו� בגי� הסתה לגזענות

בא הצמצו� הראשו� . לצמצו� האחריות בגי� ביטויי שטנה ולהצרת היק� המגבלות על חופש הביטוי
 ידי צמצו� על החוק מגדרי קבוצות נפגעי� מסוימות והדרת מסוימי� תכני� בהשמטת לידי ביטוי

זהותו המינית של אד� התייחסות ל, כ�". גזענות"הווה המוהגבלת התוכ� " גזענות"הגדרת המונח 
עוינות או , גילוי איבה, ביזוי, השפלה ,רדיפה"החוק מגדיר גזענות כ". גזענות"ולנטייתו המגדרית אינה 

בשל צבע או השתייכות לגזע או והכל , או גרימת מדני� כלפי ציבור או חלקי� של האוכלוסיה, אלימות

ישו� בגי� עבירה זו מתאפשרת רק בכ� שהגשת כתב אהוא  הצמצו� השני 78."אתני�למוצא לאומי
 הוכחתל הבדריש מתבטא השלישי הצמצו� 79.לאחר קבלת הסכמה מאת היוע� המשפטי לממשלה

ר� הוכחת המטרה בצרי� את  הותיר בית המשפט אלבהבעניי�  .להסית לגזענות: המפרס� ו שלמטרת
� או ,הצפיות בהלכת שימוש תו� בו לעמוד שנית� ,נמו� בר� מדובר א� לחלוטי� ברור לאכיו� ו ,עיו

 
  .267, 257–256, 252 ' בעמ,59ש "היל לע, אלבה עניי�  77
  .א לחוק העונשי�144 'ס  78
  .  לחוק העונשי�ה144' ס  79



  ב"הלהט וקהילת שטנה דיבור   בישראלזכויות הקהילה הגאה

989  

א� על  80.האיסור אכיפת את מאוד המקשה גבוה בר� שמדובר ומכא� חלה אינה הצפיות הלכתשמא 
� רוח� להל� בהתא� מגמתיי� מדיניות עלולה לשמש מכשיר לשיקולי הוכחת המטרהל הדרישה, פי כ

  . ולכ� היא בעייתית,למיניה� החוק אכיפת רשויות של
ל ו לצמצ� את היק� העבירה הפלילית שבהסתה לגזענות באופ� השולל מכנראה כי המחוקק ביקש

דומה  81.ל את אפשרות ההעמדה לדי� בגי� עבירה זו כשמדובר בדיבור שטנה כנגד הקהילה הגאהווכ
 ייתכ� ולכ� , עולה בקנה אחד ע� המאבק הכללי בגזענות באשר היא אכ� של דיבור כזהשהפללה

 הגזענות לתופעת בנוגע הניסיו� ההיסטורי כאשר בעיקר, ת בגינהדווקא סביר היה להטיל אחריוש
הבחירה של המחוקק הישראלי הותירה את פרסומי , כאמור, אול�ו 82.כזו הפללה מצדיק בהחלט

 פרסומי את להותיר הבחירה, כ� על יתר .144 שבסעי� ליסודות העבירה הפלילית לה מחו�השטנה הא
 ההסבר דברי כשקוראי� את , ובעיקר, ג�בולטת הפלילית יותהאחר לגדר מחו�בי� "להטנגד  השטנה

 � במפורש המחוקק התייחסכא� . ב�144וא 144 סעיפי� הוראות להנוגעי�להצעת חוק העונשי
.  שעמד ביסודה של הטלת האחריות הפלילית הזו על הסתה לגזענותמרכזי כבוד האד� כער� לחשיבות
 83".החוק את לתק� חינוכי צור� נוצר]ו[, תופעה מטרידהל"גזענית הפכה  ההתופעה כי מדגיש המחוקק

הבחירה הערכית של , ר אורית קמיר במקו� אחר בספר זה"וכפי שיבהירו דבריה של ד, יחד ע� זאת
ב וכל אחד מחבריה באמצעות חוק העונשי� "המחוקק הישראלי איננה להג� על כבוד של קהילת הלהט

   .בהקשר של עבירת ההסתה לגזענות
" גזענות" להרחיב את הגדרת המונח שנועדו הצעות חוק כמהש לציי� כי בעבר דווקא הועלו  יעוד

�הצעות החוק רק אחת מבי�  84.נטייה מינית וזהות מגדרית, בחוק העונשי� כ� שיכלול בי� היתר ג� מי
כל היתר לא צלחו ; חוק ומשפט, ועדת החוקהו עברה קריאה טרומית והועברה לדיו� מוקד� בהאלו

 נועדה מלכתחילה להרחיב את משמעות המונח  המקוריתההצעהבעוד . ילו את השלב המקדמי הזהאפ
לכלול בו ג� ביטוי שנאה נגד הקהילה הגאה ולהטיל אחריות , א לחוק העונשי�144שבסעי� " גזענות"

 
ש "לעיל ה, א� ראו למשל קרמניצר,  הלכת הצפיות חורג ממטרותיו של חיבור זהה שלדיו� בשאלת תחולת  80

 של הכנסת 235' בפרוטוקול ישיבה מסכ מתתיהו פלד "ודברי חכ יאיר צב� "רי חדב; 140–125' בעמ, 41
5.1.1994 (13� של הכנסת ה171'  פרוטוקול ישיבה מס;)5.8.1986 (11�ה.(   

נראה כי העמדה לדי� בגי� הסתה לגזענות בישראל רובה ככולה נוגעת להסתה לגזענות כנגד הציבור , ואכ�  81
) 4.5.2005, פורס� בנבו(מדינת ישראל ' העברי נ 8612/04) ��מחוזי י(פ " ראו למשל ע.הערבי בישראל

, פורס� בנבו (מדינת ישראל' פנירי נב� עזרא  71624/05) א"מחוזי ת(פ "ע; )בקשת רשות ערעור נדחתה(
בקשת רשות ) (17.9.2008, פורס� בנבו (מדינת ישראל' ב� גביר נ 2065/08) ��מחוזי י(פ "ע; )9.8.2007

� שלו� י(פ "ת; )31.3.2005, פורס� בנבו(טח� ' מדינת ישראל נ 3769/03 )�� שלו� י(פ "ת; )ר נדחתהערעו
  ).18.2.2009, פורס� בנבו (אופ�' מדינת ישראל נ 4066/07) �

  .110 'בעמ, 41ש "לעיל ה, קרמניצרוהשוו לדברי   82
  .195ח "ה, 1985–ה"התשמ, )24' תיקו� מס(שי� הצעת חוק העונ  83
 –תיקו� (הצעת חוק העונשי� ; 447/19/פ, 2013–ג"התשע, ) הסתה לגזענות–תיקו� (הצעת חוק העונשי�   84

–ד"התשס, ) הסתה לגזענות–תיקו� (הצעת חוק העונשי� ; 2305/18/פ, 2010–ע"התש, ) לגזענותהסתה
, )ת כנסיבה מחמירה בעבירות שנאה הוספת זהות מגדרי–תיקו� (הצעת חוק העונשי�  ;1718/פ, 2003

 הוספת זהות מגדרית כנסיבה מחמירה –תיקו� (הצעת חוק העונשי�  ;1597/20/פ, 2015–ה"התשע
  .1598/20/פ, 2015–ה"התשע, )בעבירות שנאה
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 עליה ובענישה לעבירה המתמקד במניע , בהרבהמצומצ� התקבל נוסח דברבסופו של , משפטית בגינו
   85:ו לחוק העונשי� קובע144סעי� , כ�.  עצמההאחריות בהרחבת אול

 או של עוינות כלפי 1' כהגדרתה בסימ� אמתו� מניע של גזענותהעובר עבירה  )א(
 –דינו , נטיה מינית או היות� עובדי� זרי�, מוצא עדתי, קבוצה דתית, ציבור מחמת דת

 .ל לפי העונש הקל יותרהכ, כפל העונש הקבוע לאותה עבירה או מאסר עשר שני�

עבירה של איומי� או , החירות או הרכוש,  עבירה נגד הגו�–" עבירה", בסעי� זה  )ב(  
א "וי' עבירות של בריונות ותקלות לציבור ושל מטרדי� הכלולי� בסימני� ט; סחיטה

הכל למעט עבירה ', סימ� ד' ועבירה בשירות הציבור וכלפיו הכלולה בפרט ט, בפרק זה
  .שנקבע לה הוא מאסר עשר שני� ומעלהשהעונש 

 המוטל על מי שמבצע עבירות העונש הכפלת לצור� ורק א� "גזענות" המונח את מרחיבסעי� זה 
 גזענות בגי� האחריות את מרחיב איננו הוא). במובנה המורחב, כא�(מסוימות מתו� מניע של גזענות 

שמש מהגאה מפני פרסומי שטנה ואינו כ� הוא משמר את צמצו� היק� ההגנה על הקהילה . כשלעצמה
 מתייחסת מעניק אינה ו144 שסעי� ההגנה. טלת אחריות בגינ�להמניעת� ולכלי יעיל במלחמה 

בה� נעברה ש למקרי� ורקהיא מיועדת א� . ב"רסו� דבר העלול להסית לגזענות כנגד קהילת הלהטלפ
ממניע גזעני , ו לחוק144סעי� המסויגת המוגדרת במתו� רשימת המקרי� המסוימת ו, אחרתעבירה 

  . ותו לאו –כהגדרתו 
העושה מעשה לש� " כי � הקובע לחוק העונשי133 הרלוונטי לדיוננו הוא סעי� השניסעי� ה

 ".מאסר חמש שני� – דינו, מכי� עצמו או קושר קשר ע� חברו לעשות מעשה כאמור, או מנסה, המרדה
  : כאחת מארבע חלופות136דה מוגדרת בסעי� המר

נאמנות למדינה או לרשויות השלטו� או המשפט �בוז או אי, להביא לידי שנאה) 1(
� ; שלה שהוקמו כדי

שינויו של דבר , בדרכי� לא כשרות, להסית או לגרות את יושבי האר� שינסו להשיג  )2(
�  ; שיסודו בדי

)3(  �  ; לעורר אי רצו� או מורת רוח בקרב יושבי האר

  . לקי� שוני� של האוכלוסי�לעורר מדני� ואיבה בי� ח  )4(

שכ� מטיבו , 4 סעי� קט� גרור אחריות על פידיבור שטנה כלפי חברי הקהילה הגאה עשוי ל, לכאורה
נראה כי , ואול�. פחד וכעס כלפי חברי הקהילה, וטבעו דיבור זה משמר ומשעתק רגשות של שנאה

 על ביטויי שנאה נגד הקהילה  ולא סביר שיחול, מצמצמתמגמה משקפת זה בפסיקה קט�פרשנות סעי� 
 נקבע כי כדי להרשיע 87פקובי� וה� בעניי� 86כהנא ה� בדיו� הנוס� הפלילי בעניי� ,ודוק. הגאה

 
פרוטוקול ; )19.7.2004 (5–4, 2, 16�הכנסת ה,  חוק ומשפט, של ועדת החוקה264' פרוטוקול ישיבה מס  85

27.10.2004 (2, 16�הכנסת ה,  של ועדת החוקה חוק ומשפט314' ישיבה מס.(   
 במקרה זה הפי� המשיב כרוז ).2000 (168–165, 145) 5(ד נד"פ, כהנא' מדינת ישראל נ 1789/98פ "דנ  86

�  . המרדה באשמת לדי� הועמדו ,"אלפאח� או� את להפצי� "קריאה ובו 13�ה לכנסת בחירות מסע במהל



  ב"הלהט וקהילת שטנה דיבור   בישראלזכויות הקהילה הגאה

991  

נדרש שמעשה ההמרדה עלול להביא לשסע חברתי עמוק בי� חלקי ) 4(136בפלילי� על סמ� סעי� 
רו סדרי המשטר המתבטא בפעולות אלימות ופגיעה בסדר הציבורי עד שיתערע, האוכלוסייה

  :אשר קבע,  בהקשר זה יפי� דברי המשנה לנשיאה ריבלי�88.התקיני�

יש לזכור כי ס� הסיבולת של חברה דמוקרטית כלפי ביטויי� חריגי� צרי� להיות "
' לאור נ 14/86� "בג: ראו(שכ� ג� ביטויי� קשי� ופוגעניי� זכאי� להגנה , גבוה

לפיכ� יש לפרש עבירות )). 1987 (421 )1(ד מא"פ, המועצה לביקורת סרטי� ומחזות
הפוגעות בחופש הביטוי באופ� המצמצ� את הפגיעה עד למינימו� הנדרש לש� 

בכ� יש כדי להגשי� ג� את המגבלות החוקתיות . הגשמת הער� המוג� של העבירה
  89".המוטלות על פגיעה בחופש הביטוי

מצעותו דיבור שטנה המכוו� נגד קהילת  באוער� זה שהוצב בפסיקה הוא כה גבוה עד כי הסבירות למנ
בה� הועמדו פרטי� לדי� בגי� עבירת שמספר המקרי� , ואכ�.  להגיב עליו נראית אפסיתאוב "הלהט

ומעול� לא הועמד אד� ,  נמו� עד מאודפקובי� וכהנאההמרדה בהקשרי� אחרי� מאז ניתנו הלכות 
 עבירת ההמרדה נוכח בתי המשפט תעמד ייתכ� כי 90.בי"לדי� בישראל בגי� המרדה בהקשר הלהט

) 1(ד נב"פ, מדינת ישראל' כהנא נ 6696/96פ "הטוב ביותר בדברי השופט ברק בעבאופ� משתקפת 
535 ,585) 1998 :(  

מ� הראוי הוא לשקול את ביטולה של עבירת ההמרדה שבחוק העונשי� שלנו "
וגבולותיה ניסוחה של העבירה עמו� מדי . והחלפתה בעבירה התואמת את משטרנו

, היא תואמת שלטו� מנדטורי. היא משקפת תפיסת עול� שאינה דמוקרטית. רחבי� מדי
היא אינה מעניקה משקל מספיק . למע� הע�, ידי הע��על, שאינו שלטונו של הע�

   91".לחופש הביטוי

 
 בבית הורשע המערער במקרה זה ).20.12.2000, נבובפורס�  (מדינת ישראל'  נפקובי� 3338/99פ "ע  87

, קדוש מקו� לחילול קשר קשירת, פולח� למקו� רשות ללא כניסה של בעבירותבירושלי�  המחוזי המשפט
 ובה�, המערער שעשה שוני� מעשי�  היהרקעה. אלה עבירות לביצוע קשר קשירת וכ� והצתה המרדה

 הר רחבת בקורא� ספר בפיוש חזיר ראש להטיל ותכנו� מוסלמי קברות בבית קבר על חזיר ראש הנחת
  .הבית

  .168–165' בעמ, 86ש "הלעיל , כהנאעניי� ; דינה של השופטת ביניש  לפסק33–32' פס, ש�  88
, נבופורס� ב(דינו של המשנה לנשיאה ריבלי�   לפסק11' פס, מדינת ישראל' אונגרפלד נ 7383/08פ "דנ  89

11.7.2011.(  
, בה� מוצו ההליכי� כנגד פרטי� שהועמדו לדי� בגי� עבירת ההמרדהשנית� למצוא חמישה מקרי� בלבד   90

11243/02� " ראו בג.נגזר עליה� מאסר על תנאי למש� חצי שנהומה� בשניי� בלבד הורשעו הנאשמי�  
  מלכה'מדינת ישראל נ 40649/07) �� מחוזי י(פ "ע; )2003 (145) 4(ד נז"פ, ר ועדת הבחירות"יו' פייגלי� נ

, פורס� בנבו ( ב� יצחק מלכה'מדינת ישראל נ 2834/05) ��שלו� י(פ "ת; )18.11.2008, פורס� בנבו(
� מחוזי י(פ "ע; )23.4.2009, פורס� בנבו(  פדרמ�'מדינת ישראל נ 1831/06) �� שלו� י(פ "ת; )21.3.2010

 'נ מדינת ישראל 1232/06) 'שלו� חי(פ "ת; )2.2.2010, פורס� בנבו( פדרמ�' מדינת ישראל נ 4913/09) �
, פורס� בנבו( מדינת ישראל נגד טיר� 1281/01) ��שלו� י(פ "ת; )6.10.2008, פורס� בנבו (פאוצי

19.4.2007.(  
, 7 מחקר ומדיניות" ההמרדה בדיני העונשי�: לא המרדה, הסתה"אי� ומרדכי קרמניצר נראו ג� חלאד ג  91

 על –הגבלת חופש הביטוי בשל חשש לאלימות "מורג �מרדכי קרמניצר וליאת לבנו�; )1997 (11–10
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 המוג� הער� וזהות היקפה בשאלת וכ� ימינו של לישראל ההמרדה עבירת של התאמתה בשאלת הכרעה
 , עוד עבירה זו מצויה בחוק העונשי�כלחשוב לציי� כי , יחד ע� זאת.  חורגי� מעניינו של חיבור זה,בה

 אותה לייחד מקו� ואי� כלפי הקהילה הגאה שנעשה שטנה דיבור על תחולתה אתאי� לפסול על הס� 
ל לה מחודשת שיש בהחלט מקו� לשקיו ,בלבדכי� בעלי אופי פוליטי לסכסו הנוגעי� לפרסומי�

  . וזהות מגדרית מינית ייה המתייחסי� לנטהחלתה ג� על פרסומי�

  החוק למניעת הטרדה מינית  )2(

יש מקו� להנחה שמרבית הקוראי� ירימו גבה למראה הכללתו של החוק למניעת הטרדה מינית 
לבוא חשבו� , המונה חיקוקי� שבאמצעות� נית� למנוע פרסומי שטנה נגד הקהילה הגאה, ברשימה זו

מעשה הטרדה מינית כתיאורו המקובל , אכ�. ולא בכדי. המפרסמי� פרסומי� אלה ולהעניש� בגינ�ע� 
, לדעתנו, וא� על פי כ� ". פרסומי שטנה"אינו תוא� לכאורה את התמונה העובדתית שמציירת הגדרת 

בהחלט יש מקו� לשקול קריאה מחודשת של החוק למניעת הטרדה מינית באופ� שיכיל ג� את 
  .ציה שבה אנו עוסקי� כא�הסיטוא

תו� , חירותו ופרטיותו, החוק למניעת הטרדה מינית היא להג� על כבוד האד� מטרתו המוצהרת של
, האחת: נחקק לתכלית כפולה, מפורשבהמצהיר על כוונה זו ,  לחוק1 סעי� 92.קידו� שוויו� בי� המיני�

, המסייע לחינו� התודעה הציבוריתות גור� ילה, אחרתוה; לסייע לבתי המשפט בבוא� לפרש את החוק
 – את המטרה השנייה 93.בכוחה של ההצהרה לבדה לתרו� לשינוי ערכי� והטמעת�שמתו� הכרה 

 ה� באמצעות הטלת אחריות עודד בחר המחוקק ל–ואולי במידת מה ובעקיפי� ג� את הראשונה 
   95.וה� באמצעות הטלת אחריות אזרחית 94פלילית

�  : לחוק מגדיר את היק� ההגנה שהוא מקנה כ�3סעי� .  רחב של פעולותהחוק מכוו� לחול על מגוו

 :הטרדה מינית היא כל אחד ממעשי� אלה )א( .3
... 
כאשר אותו אד� הראה , המתמקדות במיניותו, התייחסויות חוזרות המופנות לאד� )4(

 ;למטריד כי אינו מעוני� בהתייחסויות האמורות
לרבות , תופנית לאד� ביחס למינו או למיניוהתייחסות מבזה או משפילה המו )5(

   ;נטייתו המינית
...  

כמו , הגדרה מינית או מאפייני� מיניי�, פרסומי שטנה קלאסיי� המתייחסי� לקבוצה בעלת זהות מינית
הליבה הגדרת נתפסי� כחלק מ אינ� ,בי"להט�  פרסומי� שבאופ� כללי מעבירי� מסר בעל תוכ� אנטיג�

 היא , מעצ� טיבה וטבעה,הטרדה מיניתש הסיבה העיקרית לכ� היא. ה מיניתהטרדלמניעת החוק של 

 
" בעקבות פרשת כהנא, של הסתה להמרדה והסתה לאלימותבעבירות ערכי� מוגני� ומבחני ההסתברות 

  .)2004( 318–317, 305 ז משפט וממשל
  .1998–ח"התשנ,  לחוק למניעת הטרדה מינית1 'ס  92
י 'ג.אי.איי' ליכטנשטיי� נ 9542/06א "רע; 484ח "ה, 1997–ז"התשנ, דה מיניתהצעת חוק למניעת הטר  93

  ).14.1.2010, נבופורס� ב( יה'דינה של השופטת פרוקצ  לפסק21' פס, מ"החזקות במשכנתאות בע
  . למניעת הטרדה מינית לחוק5 'ס  94
  . לחוק למניעת הטרדה מינית6 'ס  95
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 אלא א� ורק כלפי – מי�מסוי  או בלתימי� מסוי–התנהגות שאינה מתבצעת נגד קבוצה או נגד ציבור 
 החוק יכול לשמש מקור להטלת אחריות בגי� ביטוי ,בנסיבות מסוימות,  על פי כ�א�. פרטי� יחידי�

 כאשר הדבר אפשרי .לצד מקורות אחריות אחרי� ונוס� עליה�, גד הקהילה הגאהשנאה המופנה כנ
אלא  הקבוצלא רק ל נוגעבית "� של הקהילה הלהטיריאוטיפירסו� השטנה המתייחס למאפייני� סטפ

התייחסות מבזה או משפילה המופנית ", כ�.  או לכמה מפרטי הקבוצה כיחידי�יחיד בקבוצהג� ל
 כלפי פרט מסוי� במישרי�יכולה להיעשות " לרבות נטייתו המינית, מיניותולאד� ביחס למינו או ל

 היא יכולה להיעשות ג� ,אול�ו 96;מובהקת מינית הטרדה זו שאז, ולהתייחס באופ� אישי רק אליו
הטרדה " ועל הגדרת "פרסו� שטנה"שאז היא עונה על הגדרת , באמצעות שימוש במאפייני� קבוצתיי�

 עילת, המוטרד הפרט תמיד של היא כאלה בסיטואציות התביעה שזכות ,ע� זאת, רברו. ג� יחד "מינית
מקור אחריות זה רחוק מלהיות אידאלי , משכ�.  רק בידיונתונה מימושה ויכולת שלו רק היא התביעה

בו התודעה הציבורית לאיסור הפלילי שמקו� ב הדברי� מקבלי� משנה תוק�. ולספק הגנה מספקת
ובעיקר על , יחידי� על להג� כבא נתפס החוקת הטרדה מינית התעצבה כ� שכיו� הקיי� בחוק למניע

יהיה כנראה מצומצ�  בחוקב "הלהט קהילת חברי שלהצפוי  והשימוש, מיני ניצול מפני, נשי�
  97.ביותר

 ומשכ� ,רק זכות� לכבוד של פרטי� מוטרדי� מינית, כאמור, עניינוהחוק למניעת הטרדה מינית 
חוק  ב4סעי� ביות לשמור על כבוד� כפי שעושה למשל " להטקהילותלל לזכות� של אינו מתייחס כ

או , לטובת הפרט הנפגע הטלת האחריות הפלילית לצד האחריות האזרחית ,ע� זאת. איסור לשו� הרע
, הטרדה מיניתמי שנחשפו למעידה על החשיבות הציבורית שהמחוקק ייחס להגנה על  , ממנהבנפרד

 באופ� ,לחוק 3 תמרי� נוס� להרחבת פרשנותו של סעי�  אפואבפנינו. החוק הגדרת על עונה שפגיעת�
כנו של והביטוי או ההטרדה במקרי� שת, הדיבור, מייצר עילת תביעה ליחיד הנפגע מהפרסו�ש

 את הפרסו� כמכלול להגדרת ת להכניסאפשרושקיימת  ובתנאי,  בעל נופ� קבוצתיג�הפרסו� הוא 
 על  מכוח החוק שהאחריות שתוטל, המובנת מאליה,רשנית זו נתמכת במסקנהמגמה פ.  לחוק3סעי� 

אזרחית , אחריות פליליתהכוללת ) ולו ג� כחלק מקבוצה(באופ� אישי ) עושה פרסו� השטנה(המטריד 
, ג� ברמה הציבורית, ענישה וחינו� יעילי� ולשמש מכשיר חשוב, לייצר הרתעהתוכל וכפולה 

העונה  ( ככל שהפרסו�,דעתנול, יתר על כ�. י שטנה קבוצתיי� מסוכני�במלחמתה של החברה בפרסומ
לתכני� יותר מתייחס וסטריאוטיפי יותר ,  מקי� יותרהוא) אישית" הטרדה מינית והתנכלות"על הגדרת 

שהרי מדובר  .מתחזק השיקול להעמיד את המפרס� לדי� פלילי ,קבוצתיי� נעדרי תווי פני� ספציפיי�

 
כבוד : יסוד�הצעה פרשנית לחוק :בהקשר התרבותי הישראליב "כבוד האד� של להט" השוו אורית קמיר  96

   .בספר זה "האד� וחירותו ולאיסור הטרדה מינית
5901) ��ישלו�  (א"ת; ש�,  קמירהשוו  97�פורס�  (בית הארחה וג� אירועי� יד השמונה' נ' קבובי�עי 09

5116) �� מחוזי י(א "ע(בערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי בירושלי� ,  אול�.)3.9.2012, נבוב�11�12 
הצדדי� הסכימו כי החלטת )) 17.6.2014, פורס� בנבו ('יעקבובי�' בית הארחה וג� אירועי� יד השמונה נ

�ובית המשפט , בית המשפט קמא לעניי� תחולתו של חוק למניעת הטרדה מינית נעשתה למעלה מ� הצור
מעניי� לראות כי הפסיקה הכירה , ול�או. המחוזי נמנע ממת� קביעות נורמטיביות נוספות בנושא זה

 �"ראו למשל עע. נועד להג� על חברי הקהילה הגאהשבחשיבות של החוק למניעת הטרדה מינית ככלי 
מ "ע; )14.9.2010, נבופורס� ב (עיריית ירושלי�' הבית הפתוח בירושלי� לגאווה וסובלנות נ 343/09

תביעות קטנות (ק "ת; )10.5.2001, נבופורס� ב (ההיוע� המשפטי לממשל' פלונית נ 10/99) א"תמחוזי (
  ).9.10.2005, נבופורס� ב (מ"חברת אובספלד בע' מלכה נ 2272/05) ��י
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 וכפי ,הרע לשו� איסור חוק פי על אישית תביעה עילת נעדר הקבוצה מיחיד דאח כלשבו  במקרה
 לדי� מהעמדה הימנעות משקפת באר� הפלילית התביעה קברניטי אצל השלטת המגמה ,להל� שנראה

 החוק למניעת הטרדה מינית גישת, כאמור, בכ� שונה. תאגיד שאינה בקבוצה פגיעה בגי� פלילי
משקפת הטרדה ופגיעה הבראשו� התביעה היא תמיד תביעה אישית . � הרעחוק איסור לשו ו שלגישתמ

 הפגיעה של בקיומה מכיר המחוקק בשני ואילו, אוטיפיי�יסטר בסממני� מאופיינת כשהיאג� , אישית
 המשפטי ליוע� מימוש ההגנה המשפטית את משאיר שהוא  אלא,ככזו ואוסר אותה הקבוצתית
  .בלבדלממשלה 

  ע� הרחוק איסור לשו  )3(

 בדרישת הס� הראשונית של עומד" עלול לבזות או להשפיל אד� בשל נטייתו המינית"פרסו� אשר 
האחריות היא , כמו בחוק לאיסור הטרדה מינית,  ג� כא�1968.98–ה"התשכ, חוק איסור לשו� הרע

ואחריות פלילית שלצור� התגבשותה ,  לחוק7שתנאיה קבועי� בסעי� , אחריות אזרחית: כפולה
כא� דרוש שהפרסו� . וקק דורש אלמנטי� נוספי� על אלו הנדרשי� להטלת אחריות אזרחיתהמח

 מימוש האחריות האזרחית 99.עשה לשני אנשי� או יותר זולת הנפגע ושהפרסו� ייעשה בכוונה לפגועיי
,  ומימוש האחריות הפלילית מופקד ה� בידי הנפגע וה�,על ידי מי שנפגע מלשו� הרע, כמוב�, נעשה
   100.בידי היוע� המשפטי לממשלה, רי� קיצוניי� בעלי משמעות ציבוריתבמק

 דיוני� ארוכי� לאחר, בקשר לפרסומי� המהווי� לשו� הרע על קבוצה הורה המחוקק במפורש
 היא ולכ�,  כי לשו� הרע על קבוצה כמוה כלשו� הרע על אד� או על תאגיד101,וחילוקי דעות מהותיי�

 על שמה הטוב של הקבוצה מופקד באופ� בלעדי בידי היוע� זוה מימוש ההגנה ,אול�ו. אסורה
מחברי הקבוצה המושמצת אי� עילת תביעה אישית למימוש ההגנה על איש  ול,המשפטי לממשלה

   102.כפי שיובהר להל�, הגנה על שמו של הפרטבניגוד ל, שמה הטוב של הקבוצה ככזו
המגדיר מהי לשו� הרע וכולל , וק לח1הוראות סעי� , ראשית – שילוב שלושת הנתוני� האלו

 המייחדת את התביעה ליוע� ,4ההוראה המיוחדת שבסעי� , שנית; ל אד�שהתייחסות לנטייתו המינית 
, ושלישית; המשפטי לממשלה בלבד כשמדובר בלשו� הרע על קבוצה או על חבר אנשי� בלתי מאוגד

כשנעשה פרסו� שטנה קבוצתי  :תוצאה הבאהל מביא – האופי הקבוצתי במובהק של פרסומי שטנה
או , שיש בו סטריאוטיפי� בעלי גוו� מיניבמוב� ,  לחוק איסור לשו� הרע1 על הגדרת סעי� שעונה

שאמנ� מתייחס לקבוצה או לחבר בני אד� בלתי מוגדר , פרסו� קבוצתי אחר המתייחס לקהילה הגאה
יש ליחידי� ,  יחידי� ניתני� לזיהויאבל נית� לזהות בתוכו נפגע יחיד או נית� לזיהוי או כמה נפגעי�

, האלמנטי� הקבוצתיי� המשותפי�.  לחוק בגי� פגיעה בשמ� הטוב כפרטי�1אלו עילה על פי סעי� 
 לציבור או לחבר בני אד� ולא לפרט ,לקבוצהבדר� כלל שכאמור מכווני� , האופייניי� לפרסומי שטנה

 
   .בספר זה" לשו� הרע"הדי ויטרבו או בהקשר זה ג� ר. הרעלחוק איסור לשו� ) 4(1' ס  98
אד� או יותר זולת �שני בניל,  בכוונה לפגוע,המפרס� לשו� הרע" לחוק איסור לשו� הרע קובע כי 6 'ס  99

על ההבדלי� בי� שני הסוגי� ועל מת� , על הרציונל לאחריות הכפולה". מאסר שנה אחת – דינו, הנפגע
   .571 ' בעמ,57ש "לעיל ה, ביטו�בעניי� ראו השופט ברק עדיפות לאחריות הפלילית 

 .59ש "לעיל ה, גרינוולדעניי�   100
חוק לשו� ; )1965 (הועדה לבדיקת סעיפי חוק לשו� הרעדי� וחשבו�   משרד המשפטי�ראו באופ� כללי  101

  .240ה "ח התשכ"ס, 1966–ו"התשכ, הרע
  . איסור לשו� הרע לחוק4 'ס  102
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 שמו הטוב לשיקו�עי� בזכותו האישית  וה� נבל,מתמקדי� במקרה כזה בפרט הנפגע, אחד מתוכ�
 האסורה על פי סעי� , לשו� הרע קבוצתיתג�במקרה כזה העובדה שהתבצעה . ולקבלת פיצוי על נזקיו

לממשלה  והשאלה מה יעשה או לא יעשה היוע� המשפטי ,רלוונטית אינה , לחוק איסור לשו� הרע4
  .המופקד על שמה הטוב של הקבוצה אינה מתעוררת

ולא נית� לייחס את התוכ� הסטריאוטיפי הפוגעני או את , פגיעה היא קבוצתית בלבדבמקרה שה
ההגנה על הקבוצה מופקדת באופ� בלעדי בידי היוע� , ההסתה והביזוי ליחידי הקבוצה, השנאה

 היכולת לממש את זכות� לכבוד  מכול וכול מיחידי הקבוצהבמקרה זה נשללת;  לממשלההמשפטי
 את סמכותו לפי עד היו� לא מימש היוע� המשפטי, ידוע לנוה ככל 103.וצתי אישי וקב–לש� טוב ו

כנגד חבר  ולא הגיש מעול� תביעה על הפרת חוק איסור לשו� הרע נגד מי שפרס� לשו� הרע 4סעי� 
  .בני אד�

העולה מהמקוב� הוא שהיק� ההגנה מפני דיבור שטנה קבוצתי שאיננו נית� לייחוס למי מיחידי 
הוא מתנה את ההגנה בשני . מצומצ�הוא ,  לחוק איסור לשו� הרע4הוא מעוג� בסעי� כפי ש, הקבוצה

 שקיימת ,הכפולה בדרישה, אחרוה; כאמור, הצור� בהסכמת היוע� המשפטי לממשלה, האחד: תנאי�
כוונה לפגוע והפצת הפרסו� ה: פלילית לאחריות לבסיס להפו� מבקשי� שאותו פרסו� בכל ממילא

ל הפצה לאד� אחד בלבד אחריות האזרחית המבוססת עבניגוד ל(תר זולת הנפגע  אנשי� או יושניל
 ברור.  לצור� הטלת אחריות אזרחיתנדרשי� תנאי� אלו אינ� שני. כפי שראינו לעיל, )פרט לנפגע

שהמכשול העיקרי בפני פתיחת הליכי� פליליי� במקרי� של ביטויי שטנה היא הדרישה לפעולה 
 שימוש עשות בעיקר בשל מדיניות משרד המשפטי� שלא ל,טי לממשלהאקטיבית של היוע� המשפ

 כפי ,תפיסת העול� המגבילה של המחוקקשל שילוב ה 104.לחוק 4 סעי� לפי היוע� בסמכות
הלכה , היוע� המשפטי לממשלה הובילוימ�  והפרקטיקה שא,4שהתבטאה בעצ� חקיקתו של סעי� 

   105. לאות מתהזהלהפיכתו של סעי� , למעשה

 
: להל�( 693ח "ה, 1966–ו"תשכה, ק לשו� הרעדברי הסבר להצעת חו; 161 'בעמ, 76ש "לעיל ה, שנהר  103

לעיל , בכריעניי� ; )1993 (309) 1(ד"תשנה מ"פ, רוטר' אב� נ 2025/92) א"תמחוזי (פ "ע; )דברי ההסבר
באותו עניי� ראו ג� את עמדתו של היוע� המשפטי . דינו של השופט דנציגר  לפסק49' פס, 22ש "ה

, פורס� בנבו(בכרי ' ב� נת� נ 8345/08א " ע–  לבית המשפט העליו�להצטר� לערעור שהוגשבבקשתו 
� ב זמי� ,)27.7.2011www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCo 

QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.news1.co.il%2FuploadFiles%2F957210719585419.doc&ei= 
nlpZUp_IEquL4gT5_4GwBQ&usg=AFQjCNHyMSvdKrKuDAO4xhcoDMYuFjHJnA&bvm=bv 

53899372,d.bGE.  
 יש פע� או פעמיי� בשנה שמוגשות 2000משנת : "ד תמר בורשטיי� ממשרד המשפטי�"וראו דברי עו  104

זה מדיניות . זה לא מצב של אי� אכיפה ואי� שוטרי� ואי� כוח אד�. לא מעמידי� לדי�. תלונות על רקע זה
 ג� בגלל הרבה לא להרבות בהעמדה לדי� כשמדובר בחופש הביטוי, ש לממשלה" היועממכוונת של

�חוק ,  של ועדת החוקה263' פרוטוקול ישיבה מס( "סעיפי� א� ג� בגלל ההכרה בחופש הביטוי כער
 של ועדת 254' ראו ג� פרוטוקול ישיבה מס). )ההדגשות הוספו( )14.7.2004( 11, 16�הכנסת ה, ומשפט
, פורש בעניי� ביטו�" בכוונה לפגוע"המונח  ,כמו כ�). 5.7.2004 (7, 16�הכנסת ה, חוק ומשפט, החוקה

, 59ש "לעיל ה, אונגרפלד עניי� ראו ג�. ג� מבלי שזו תתרחש בפועל, כמניע להשיג פגיעה, 57ש "הלעיל 
  . יה'ל השופטת פרוקצדינה ש  לפסק51' פס

 Natan Lerner, Group Libel על היעדר יכולת� של חברי הקבוצה לפתוח בתביעה אזרחית ראולביקורת   105
Revisited, in 17 ISRAEL YEARBOOK OF HUMAN RIGHTS 184, 191 (1987) .  
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 היוע� המשפטי מחויבת המציאות לפחות עד שישונה החוק שנוהגשינוי הפרקטיקה נו דעתל
 אזרחית באכיפה להכיר מקו� יש, בעת בה 106.השולל מימוש סעד אזרחי מקבוצה ששמה הטוב נפגע

 החקוקה החובה כהפרת שטנה בדיבור הכרה  באמצעותחברי הקהילה הגאהלטובת  זה סעי� של
הואיל  ,יהיה אפקט שלילילא  כזו הכרהלזו בלבד שלא . הרע לשו� וראיס לחוק 4 בסעי� הקבועה

אלא שלדעתנו יהיה לה אפקט חיובי , סמכויותיואת  מפעיל אינוממילא  לממשלה המשפטי היוע�ו
כבדותה ואיטיותה של פעולת "כפי שכבר נאמר , על רקע החשיבות הציבורית של העניי�דווקא 

  107".'ה אזרחיתאכיפ'הרשויות מצדיקה לפתוח פתח ל
 ,לאחרונה הועלתה על שולח� הכנסת הצעת חוק איסור פרסו� גזעניבתו� כ� יש לציי� כי 

  : להצעה קובע3סעי� ו108, המכוונת להוסי� כלי� למלחמה בפרסומי� גזעניי�,2014 –ד"התשע

בסעי� (לא יפרס� אד� פרסו� שיש בו משו� גילוי גזענות או משו� הסתה לגזענות  )א(  
 ). � גזעני פרסו–זה 

אי� נפקא מינה א� הפרסו� הגזעני הביא לגזענות או לא וא� היתה , לעניי� סעי� זה  )ב(  
 .בו אמת או לא

מאפשרת קבלת פיצויי� ללא הוכחת נזק , ההצעה מקנה לנפגעי פרסומי� כאלה עילת תביעה אזרחית
" גזענות"חוק מגדירה לאור העובדה שהצעת ה, ע� זאת. ומכירה בחוק כבסיס להגשת תובענה ייצוגית

בהצעה משו� פתיחת אופק חדש של הגנה על , לדעתנו,  אי�,א לחוק העונשי�144כהגדרתה בסעי� 
  .ב בהקשר של ביטויי שטנה"זכויות להט

 זרות משפטבשיטות המגני� על הקהילה הגאה הסדרי� פרטניי�  – תימבט השווא  )ב(

בי� חופש הביטוי לבי� ש ת בעניי� השקלולשיטות משפט אחרות ערכו כאמור בחירות ערכיות שונו
 נבח� את להל�. אות� סקרנו לעיל במבט כללי, י� לנושא עיסוקנו כא�רלוונטיאינטרסי� מנוגדי� ה

 במסגרת המלחמה בביטויי שנאה בכלל בשיטות המשפט הללוההסדרי� הפרטניי� המיושמי� 
  .פרטובפרסומי� נגד הקהילה הגאה ב

ות המתהדרות בסובלנות ובמודעות לזכויות האד� אינ� מפגינות רוב שיטות המשפט המודרני
יש מי שיגדיר את . ה הגאהטי ממוקד בפרסומי שטנה נגד הקהילמודעות מיוחדת לצור� בטיפול משפ

הפגנה של אוזלת יד משוועת י מדובר בכיש הסבורי� , "מודעת ותסובלנ"אקו� החקיקתי כהפגנת והו
 כניצחו� רצוי של חופש הביטוי על זכויות תי בחלק מהשיטות החקיקוואקו�ת הויש מי שיציג א

הסכמה לפחות על  החברות המודרניות ניכרת ברובלצד המינוריות החקיקתית הזו . ואינטרסי� אחרי�
 האופ� שבו יש להג� על קבוצות מיעוטי� מוחלשות ומושמצות ועל בדבר בחשיבה מחודשת צור�ה

 
 ,)ל"ל חיילי צה לשו� הרע ע–תיקו� (הצעת חוק איסור לשו� הרע "תמר גדרו� ואורי וולובלסקי והשוו   106

  .)2013 (1חוקי� בקצרה " מזיקה ומחטיאה את המטרה, מיותרת: 2013–ג"התשע
, פורס� בנבו(השופט רובינשטיי� ק דינו של  לפס'ד' פס, מ"טה בע'פוקצ' שמש נ 9615/05א "רע  107

5.7.2006 .(  
  . 2278/19/פ, 2014–ד"התשע, הצעת חוק איסור פרסו� גזעני  108
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 והמודעות זו מלו, הקושי לקבוע מדרג מנחה של ערכי�בשל  109.חבריה� בכל הגזרות האפשריות
אמצעי� שיתאימו למטרה באשר ל ויש ספקות , ההגנה בנוגע לאופ� מימושה של מתמשכתתלבטותהב

 מתרבי� הזו בעול� שתרבות השיח בו הולכת ומשתנה והכלי� שהטכנולוגיה מספקת למימוש
 אוטיפי�יסטר לא כזה המשמר – נכו� שחינו� מובילה למסקנה החשיבה המחודשת הזו 110.והולכי�

שוויו� , פתיחות,  ערכי סובלנותהקנמהאלא כזה  111,שליליי� ולא כזה המקבע תפיסות יסוד מפלות
 שהתפתחות אי� ספקע� זאת .  האמצעי הטוב ביותר להפחתת ביטויי שטנהואה – וקבלת האחר

כול�  – משכר שהיא גוררתהאנונימיות ותחושת הכוח ה, השימוש ברשתות חברתיות, הטכנולוגיה
בעשורי� אכ� מקפידות עליה�  הדמוקרטיות המערביות שרובמייצרי� כוחות נגדיי� לניסיונות החינו� 

סקירה נתמקד ב ולכ� ,מכלול האמצעי� והניסיונות הללו ה� מחו� לתחו� דיוננו כא� 112.האחרוני�
�  . ב"קדי להט רק במלחמה המשפטית נגד ביטויי שטנה ממושלהל

ב מפני " להגנת להטת�כללי על האמצעי� הממוקדי� שמאמצות שיטות משפט שונות במלחממבט 
משפטי �תרבותי� משקפת תהלי� סוציאליהיא. מתלבטת, פרסומי שטנה מעלה תמונה לא הומוגנית

ליברליות בכל חברה הפתיחות וה, סובלנותהגבולות מורכב של גיבוש ערכי יסוד ושרטוט מחודש של 
  113.שאת חלק� פירטנו לעיל במהל� סקירת המלחמה בביטויי שטנה בכלל, דפותיהוחברה על פי הע

וכתוצאה מכ� את ההגנה המצומצמת ביותר על זכויות , את ההגנה הרחבה ביותר על חופש הביטוי
מחויבות  הרית הבצותאפילו באר,  ע� זאת114.תאמריקנישיטת המשפט ה, כזכור, משקפת, דותמנוג

 כשקיי� ;ב מפני פרסומי שטנה אינה פרוצה לחלוטי�"ת וההגנה על להטהרמטיחופש הביטוי אינה ל
בשני� האחרונות הוחמר ג� . חשש ממשי לפגיעה בסדר הציבורי תיתכ� התערבות של המשפט הפלילי

 ולאו דווקא  בכלל שטנהמיפרסובנוגע ל כל אלו –המאבק בפרסומי שטנה במדיה וברשתות החברתיות 
  .ב"להטביחס ל

 היא ארצות הבריתב הביטוי חופש על ההגנה מסורת שמשקפת להתלבטות טובה הדוגמ
ה י מתמקדת בסיפורה של כנסיזו. יורק שמעסיקה לאחרונה את דעת הקהל בניו" שערוריה התורנית"ה

Jesus Would ,  Free Zone“Harlem Is a Homo כתבבו נו שבפתחה נתלה שלט ,גדולה וידועה בהארל�

as Released the Homo Demons on the Black Man”Obama H] …[Stone Homos . מ ג� השלט� את זמי
 באותיות בצבע רוסס והשלט הכנסייה גדר נפרצה בתגובה". להזדכ�"ו להזדהות ,לבוא הקהילה אנשי

 
 נית� Erasing 76 crimesבאתר . ב"עדיי� אינ� מכירות בזכויות להט, ב� באפריקהרו,  מדינות76לפחות   109

 ./http://76crimes.comראו . להכרה בזכויות הבסיסיות של הקהילהלעמוד על המלחמה 
110  Waldron , 3ש "הלעיל ;CORTESE ,3ש "לעיל ה ;FOXMAN ,12 ש" הלעיל.  
אייל נווה ; )1999 (פוליטיקה וחינו� בישראל, פילוסופיהזאב �איל� גור: ביחס לישראל, ראו לדוגמה  111

, חגיר גור עורכת (חינו�במיליטריז� ; )2002 ( לקראת דיאלוג ע� האתמול–היסטוריות אסתר יוגב ו
2005.(  

112  CORTESE ,3ש "לעיל ה ;FOXMAN , 12ש "הלעיל.  
 Laszlo Foldi, Mapping Study on Campaigns Against למיפוי חקיקה באירופה ובאיחוד האירופי ראו  113

Hate-Speech Online (Council of Europe, 2012), available at www.coe.int/t/dg4/youth/Source/ 
Training/Training_courses/2012_Mapping_projects_against_Hate_Speech.pdf.  

כבוד האד� מלא "רייכמ� . ת עברה שינויי� לא מעטי� בעשרות השני� האחרונותאמריקניהשיטה ה  114
 Amnon Reichman, The passionate ;1543–1528' בעמ, 3ש "לעיל ה, Rosenfeld ;74ש "לעיל ה, "עול�

Expression of Hate: Constitutional Protections, Emotional Harm and Comparative Law, 31 
FORDHAM INT'L L.J. 76 (2007).  
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לצד הוויכוח על ההיבטי� הבעייתיי� של עמדות . ”God Is Gay“ בכתובת יודצד משני לבנה קידוש
כני השלט הכנסייתי מוגני� במסגרת חופש וב מסכימי� הכול כי ת"ת להטדתיות במלחמה נגד קהיל

  hate crime”.115“ה וריסוס השלט הוא יי ואילו הכניסה למתח� הכנס,הביטוי
פחות וההיסטוריה של ההגנה על זכויות אד�  המסורת של חופש הביטוי עתיקהבה ש, באנגליה

 והיא ,חוקה כתובה שאי� לה ,אנגליה. יותרת גדול רלוונטיהתמונה אחרת ומגוו� החקיקה ה, שונה
, לכ�.  אינה מחויבת לעליונות החוקתית של חופש הביטוי116,י�להסכמי� בינלאומיוכפופה לאמנות 

מטילי� אחריות פלילית על הסתה ,  חוקי� פליליי� האוסרי� פרסומי� גזעניי�כמה בה ישכיו� 
מספקי� כלי� יעילי� ה� , כ� 117.מוגדרותלאלימות ומענישי� על ביטויי שנאה המכווני� לקבוצות 

 לצד חקיקה פלילית 118.ת להתמודדות ע� ביטויי שנאהאמריקנייותר מאלו המצויי� בחקיקה ה
 המתייחסת לביטויי שנאה ממוקדי , ג� חקיקה נקודתיתישהמתייחסת מפורשות לביטויי� מסוג זה 

   119. להפעיל אותהות מהסס� אינ– התביעה ובתי המשפט,  המשטרה– והרשויות ,ב"להט
 עלאבסולוטית  אבל ההיסטוריה שלה יצרה הגנה ,המחויבות לחופש הביטוי גדולהג� בגרמניה 

החקיקה הגרמנית מטילה אחריות אזרחית ופלילית על פרסומי , כ�של  וכפועל יוצא 120,כבוד האד�
הגרמני  היק� ההגנה הרחב בקוד הפלילי 121.גזענות ואפילו הכחשת השואה, העלבה, הסתה, שטנה

אלא א� על , מהאוכלוסייה רק על הסתה לשנאה כנגד חלקי� שהאיסור שהוא מטיל אינומתבטא בכ� 
 הגנה גורפת זו מבטיחה כמוב� 122.פרסו� לשו� הרעופגיעה אפשרית בכבוד האד� בדר� של העלבה 

  .ב מפני פרסומי שטנה"ל קהיליית הלהטעג� הגנה חזקה יותר 

 
115  Michael J. Feeney, Vandalism of Harlem Church Sign being Investigated as a Hate Crime, DAILY 

NEWS, Mar. 24, 2014, available at www.nydailynews.com/new-york/vandalism-harlem-church-
sign-investigated-hate-crime-article-1.1732450.  

�ה  116Human Rights Act, 1998, c. 42 (Eng.) על נוס�. מייבא לאנגליה את האמנה האירופית לזכויות אד� 
�ת בית הדי� האירופי לזכויות אד� בשטרסבורג מכפיפות את הפסיקה האנגלית לאמנה  החלטו,כ

  .וליישומה על ידי בית הדי�
117  Criminal Justice and Public Order Act, 1994, c. 33 (Eng.); Racial and Religious Hatred Act, 2006, 

c. 1 (Eng.); Public Order Act, 1986, c. 64 (Eng.); Race Relations Act, 1965, c.71 (Eng.);Protection 
from Harassment Act, 1997, c. 40 (Eng.). 

 א� על פי שבשני� ,ת והחברה האנגליתאמריקנילא נית� להתעל� בהקשר זה מהאופי השונה של החברה ה  118
 �עולה ג�  קולטת קבוצות אתניות חדשות ומפלס הלח� והעוינות ביניה�ההאחרונות ג� אנגליה הפכה לאר

 .בה
119  The Criminal Justice and Immigration Act 2008 amended Part 3A of the Public Order Act 1986. 

 Martin Evans, Christian Preacher Arrested for Saying Gays were Sinful has Charges הראו לדוגמ
Dropped, THE TELEGRAPH May 14, 2010, available at www.telegraph.co.uk/news/uknews/ 
7725797/Christian-preacher-arrested-for-saying-gays-were-sinful-has-charges-dropped.html; Street 
Preacher Convicted by Magistrates for Displaying a Sign Saying Homosexuality is Immoral, THE 

CHRISTIAN INSTITUTE, July 7 , 2006, www.christian.org.uk/rel_liberties/cases/harry_hammond.htm. 
120  Rosenfeld ,חוקתי עליו� מרדכי קרמניצר ומיכל קרמר . 1555–1548' בעמ, 3ש "לעיל ה �כבוד האד� כער

  ).2011 (?הא� ג� בישראל –  במשפט הגרמניומוחלט
121  §86a, 130, 185, 189, 194 Strafgesetzbuch, in the version promulgated on 13 November 1998, 

Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt].   
122  §130 Strafgesetzbuch, (STGB) .  
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זו כשהסתה ,  קבוצה מוגדרת במרחב הציבוריכלסית לשנאה כנגד מההקוד הפלילי הקנדי קובע כי 
ו לחוק העונשי� 144בניגוד לסעי�  123.עובר עבירה פלילית, עלולה להוביל לפגיעה בסדר הציבורי

ובניגוד , העבירה הפלילית של הסתה בקנדה אינה מוגבלת לקבוצות חברתיות מסוימות, הישראלי
, יות אינה מותנית בקיו� אפשרות ליצירת שסע חברתי עמוקהטלת האחר,  לחוק העונשי�136לסעי� 

קנדה עוברת בתקופה האחרונה שלב של גיבוש ג� ,  ע� זאת.אלא די בפגיעה אפשרית בסדר הציבורי
 מערב מחד ויכוח זה. ומתקיי� בה ויכוח לוהט דווקא בהקשר שלנו, מחודש של ערכי סבלנות וסובלנות
ב בפרט "ות ליברליות שקידו� זכויות האד� בכלל וקהילת הלהטקנאות דתית קיצונית ומאיד� תנוע

� כי התקפה מילולית )2013נובמבר (קנדה אישר לא מכבר בית המשפט העליו� של . עומד במרכז עיסוק
בית .  והחוק מאפשר להטיל בגינה אחריות פלילית,פיזיתל קבוצת אנשי� מוגדרת כמוה כהתקפה ע

 הדגיש את מחויבותו הוא. האמריקניגישת המשפט בי� לימ�  שאהמשפט ציי� את ההבדל בי� הגישה
להגנה על קבוצות מוחלשות ועל זכות� להגדרה מינית ולמימוש נטייה מינית ג� כאשר ביטוי השטנה 

  124. שהשמירה עליה ועל מימושה ה� ערכי� חשובי� לא פחות,נובע מאמונה דתית
הדי�   פסק. ג� במשפט הפלילי השבדילמצואנית�  להגנה רחבה יותר במסגרת הדי� הפלילי הדוגמ

 �מדגי� את הגישה הכללית ויישומה על פרסומי שטנה ממוקדי  Vejdeland v. Sweden125החשוב בעניי
ב בבית "במקרה זה הועמדו ארבעה צעירי� לדי� בגי� הפצת ביטויי שטנה כנגד קהילת הלהט. ב"להט

 כלפי בוז הבעת או איו� פרסו� של פלילית עבירה קובעהשבדי  הפלילי הקוד. ספר תיכו� בשבדיה
  צעירי�אות�את בית המשפט העליו� של שבדיה הרשיע ו ,מינית נטייה בסיס על זאת ובכלל, קבוצה

.  הנאשמי� עתרו לבית הדי� האירופי לזכויות אד�126.בגי� הסתה כנגד קבוצה אתנית או לאומית
 לאמנה האירופית בדבר 8זה מעוג� בסעי� בעתירת� טענו כי הרשעת� מנוגדת לחופש הביטוי כפי ש

 בית הדי� האירופי לזכויות אד� קבע כי אמנ� חופש הביטוי 127.ההגנה על זכויות אד� וזכויות יסוד
 א� ,א� במקרה זה הביטויי� היו גזעניי� וחמורי� במיוחד ולכ�, מג� ג� על ביטויי� פוגעי� ומזעזעי�

 נותרה, לימות אחרת לא יצא מהכוח אל הפועלעל פי שפוטנציאל הגרימה לשסע חברתי או לא
   128.הרשעת� של הארבעה על כנה

 
123  Criminal Code, R.S.C. 1985, c. 46, §319 .וראו בהקשר זה את פסק דינו של בית המשפט העליו� הקנדי ,

ואת הרשעתו של אד� בהפרתו , וא� בעניי� דיבור שטנה'חוק במדינת ססקצ של ואשר אישר את חוקתיות
 Saskatchewan (Human Rights Commision) : עלוני� שבה� הוצגה ההומוסקסואליות כחטאבגי� פרסו�

v. Whatcott, 2013, S.C.C. 11.  
124  Zack Ford, Canadian Supreme Court Upholds Hate Speech Laws Against Anti-Gay Activist, THINK 

PROGRESS, Feb. 27, 2013 http://thinkprogress.org/lgbt/2013/02/27/1647321/canadian-supreme-
court-upholds-hate-speech-laws-against-anti-gay-activist/.  

  .43ש "הלעיל , Vejdelandעניי�   125
126  Ch. 16, § 8 of the Penal Code (Svensk författningssamling Brottsbalken [SFS] 1962:700) (Swed.) .

  .19–18' בעמ ,43ש " ה לעיל,Vejdeland עניי� ראו ג�
127  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Nov. 4, 1950 (entered 

into force Sept. 3, 1953) .  
 inciting to hatred does not necessarily entail a […]“ :55 'פסב ,43ש "לעיל ה, Vejdelandוראו עניי�   128

call for an act of violence, or other criminal acts. Attacks on persons committed by insulting, 
holding up to ridicule or slandering specific groups of the population can be sufficient for the 
authorities to favour combating racist speech in the face of freedom of expression exercised in an 
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אמנות והסכמי� .  הזירה הבינלאומית מספקת מקורות הגנה נוספי�129,לצד ההסדרי� המדינתיי�
 שמרבית המדינות הדמוקרטיות בעול� המערבי ,רוב� תולדת מלחמת העול� השנייה, בינלאומיי�

 פעותיה�ניסיונות המדינתיי� להילח� בפרסומי שטנה ובהשמשלימי� את ה,  עליה�תמווחת
 הדורשי� שמירה על כבוד האד� ,ידי הצבת סטנדרטי� למדינות החברות  עלה� עושות זאת. ההרסניות

   130.פליהה למניעת אקטיביי�ונקיטת צעדי� 
ת  של המדינו, שלצערנו אינה קצרה, הרשימה השחורה� לסיי� סקירה זו בלי להזכיר אתלא נית

רוסיה . נגד הקהילה הגאה ה� עניי� של יומיו� והמשפט רואה ואינו נוק� אצבעבה� פרסומי שטנה ש
  131. ידועה לשמצההומרבית מדינות אפריקה ה� דוגמ

  מחודשת לחשיבה מלצותה. ד

על  ?הישראלי במשפטבי "פרסומי שטנה בהקשר הלהטב להתמודדבו יש לדעתנו ש אופ� ה אפואמהו
בחקיקה ובפסיקה בנושא פרסומי שטנה בכלל ופרסומי שטנה נגד " יש" של הרקע הסקירה המשווה

 הזה" אי�"ולבדוק הא� ה" אי�"את הלהל� ננסה להאיר , הקהילה הגאה בפרט בשיטות המשפט השונות
מבוסס על אדני� ערכיי�  –  בחירה ובי� שהוא תוצר נסיבות חקיקתיות אחרותהוא תוצאה שלבי� ש –

  .איזה אופי יישא שינוי זה – וא� כ�,  שמא יש מקו� להמלי� על שינויו או,נכוני� וראויי�
כאשר סוקרי� את הגישות השונות למכלול כלי העבודה שבה� נית� להשתמש במלחמה נגד 

רות חב, מחד גיסא. מעניי�במגוו� פרקטיקות , כפי שראינו, פרסומי שטנה נגד הקהילה הגאה נתקלי�
 המקובל  המלא� הזכויותוב כזכאית לשווי"ת הלהטור� להכיר בקהילתנערות מהצמ לא זו בלבד שרבות

אינ� מונעות פשעי בכ�  ו, אלא ג� אינ� עושות דבר למניעת פרסומי שטנה נגד הקהילה,בחברה מודרנית
" המתקדמות"ית המדינות יחברות רבות בקהיל,  גיסאמאיד�. שנאה מתרבי� והולכי� נגד חבריה

 
irresponsible manner [...] In this regard, the Court stresses that discrimination based on sexual 

orientation is as serious as discrimination based on race, origin or color”.  
  .2ש "הלעיל , ARTICLE 19ח "לסקירה נוספת ראו את הנספח לדו  129
130  Universal Declaration of Human Rights, Dec. 10, 1948; U.N. Covenant on Civil and Political 

Rights, Dec. 16, 1966 (entered into force Mar. 23, 1976); European Convention of Human Rights, 
1950 (entered into force Sept. 3, 1953); International Convention on the Elimination of All forms of 

Racial Discrimination, Dec. 21, 1965 (entered into force Jan. 4, 1969) . וראו ג� המלצת מועצת
 Recommendation CM/Rec (2010) 5 “on measures :ב"אירופה בדבר ביטויי שטנה ביחס לקהילת הלהט

to combat discrimination on the grounds of sexual orientation or gender identity”) https://wcd.coe. 
int/ViewDoc.jsp?id=1606669 .(  

 Shaun Walker, 'Gay Propaganda' Becomes Illegal in Russia, THE וחי� על הנעשה ברוסיה ראודיול  131

INDEPENDENT, June 30, 2013, available at www.independent.co.uk/news/world/europe/gay-
propaganda-becomes-illegal-in-russia-8680574.html; Miriam Elder, Russia Passes Law Banning 
Gay 'Propaganda', THE GUARDIAN, June 11, 2013, available at www.theguardian.com/world/2013/ 

jun/11/russia-law-banning-gay-propaganda . בדרו� אפריקה נעשי� כעת מאמצי חקיקה שישפרו את
 Peter Fabricius, Just How Serious is South Africa about Gay ראו. ב"מעמד� וזכויותיה� של להט

Rights?, POLITICSWEB, Feb. 27, 2014 http://www.politicsweb.co.za/politicsweb/view/politicsweb/ 
en/page71656/page71619?oid=554526&sn=Detail&pid=71616.  
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 בכלל ועל ביטויי נעות מלהטיל מגבלות משפטיות על ביטויי שטנהמקדשות את חופש הביטוי ונמ
סבורי� , ג� שלל גישות נוספות הנוקטות דר� ביניי�כמו , אלו ואלו.  בפרט הגאההשטנה נגד הקהיל

בי� הזכויות המנוגדות הנלחמות על הבכורה יזו� הנכו�  בחשיבה מחודשת על האלפחותשיש צור� 
  . בנושא רגיש זה

של בתי המשפט והגופי� המחוקקי� ברוב הדמוקרטיות  מתמשכת אנו עדי� להתלבטות ל רקע זהע
 אלה מביעי� .ב מפני ביטויי שנאה"על קהילת הלהטההגנה מימושה של  אופ� בדבר המתקדמות

אמצעי� שיתאימו למטרה זו בעול� שתרבות השיח בו הולכת ומשתנה והכלי� בנוגע לרבי� ספקות 
 במסגרת החשיבה המחודשת הזו ברור שחינו� 132. מתרבי� והולכי�הוששהטכנולוגיה מספקת למימ

�ב " בכלל וביטויי שנאה נגד קהילת הלהטהאמצעי הטוב ביותר להפחתת ביטויי שטנהוא  ה133נכו
 , לרבות אקדמיי�, במוסדות לימודי�חינו� כזה יכול לכלול ג� אימו� תקנוני אתיקה מחייב 134.בפרט

. פרסומי שטנהשחלק� הגדול נעשה באמצעות , המתרבות (bullying) בריונותשיפחיתו את תופעות ה
הניסיונות הכני� יש לעודד את ". מבית" המלחמה בפרסומי השטנה  כמוב�הואאמצעי חשוב לא פחות 

בעלי הפלטפורמות הציבוריות ולייצר תמריצי� ל,  גורמי� ציבוריי� ופרטיי� להילח� בבריונותשל
 היא ג� ,היא נושאת פרישכאשר , עצמ� למלחמה כזו) וכדומה, תקשורתבעלי כלי ה , חברתיותרשתות(

  .תורמת לאמו� צרכני הרשת בה ובתכניה
 והולכת מחייבת חשיבה המתעצמת השטנה פרסומי לתופעת הול� פתרו� מציאת ,המשפטי במישור
 ה� וגיצי� ואת האינטרסי� המנוגדי� המחייבי� ירלוונטי בחשבו� את כל הגורמי� הביאיסודית שת

מחד : רבי� ומגווני� האינטרסי� האלה ,כפי שראינו לעיל .לי� החשיבה וה� בגיבוש מסקנותיהבתה
  גיסא ומאיד�, וחופש הדת,במובנו הרחב ובמכלול פרשנויותיו,  חופש הביטוי על מגוו� היבטיוגיסא

� בעד ההסדרה מנעד הדעות הרגיש והטעו. פליהה�איללשוויו� ו, לשלמות הגו�, לחיי�, הזכות לכבוד
היקפה הראוי של הסדרה כזו משק� את מורכבות הפתרונות בקשר ל ו�המשפטית של הנושא ונגד

 כתהולה ,אולי דווקא ההתנגדות הנחרצת.  ביניה�מתאי� ואת הקושי לאתר את הטוב וההאפשריי�
ביקורת היא שמחייבת  בי" נגד הטלת אחריות פלילית על מפרסמי ביטויי שטנה בהקשר הלהט,תוגובר

להל� נמקד את הדיו� בסיכו� תמונת המצב במשפט . תהלי� חשיבה מחודשועל המצב המשפטי הקיי� 
הישראלי ונעלה כמה הצעות לשינוי האיזוני� הקיימי� בו ולהידוק הרשת שבתוכה תמוקד המלחמה 

  .בפרסומי שטנה נגד הקהילה הגאה בישראל
בפרקטיקה הנהוגה על ידי , החוקי� הישראלי הקיימת בספר  מפני פרסומי שטנהראינו כי ההגנה

, בישראל . יחסית לעוצמת התופעה הגאה היא דלהלקהילה ביחסרשויות הציבור ובפסיקה הישראלית 
וזו נוקטת מדיניות מפורשת של הימנעות , כוח התביעה וההרתעה מופקד בידי המדינה, כאמור

משפט בוחרי� לפרש השמצות בתי הומהסס בגיבוש הצעות חקיקה בית המחוקקי� , מפעולה
 אי� ספק ,לאור כל אלה. קבוצתיות כמתייחסות לציבור ולחבר בני אד� ולא כפגיעה בכל אחד מיחידיו

, הערכה של חומרת התופעה� תתא� מצב זה משק� ג� ה. אכיפה של האמצעי� הקיימי�� מדובר בתתש

 
132  Waldron , 3ש "הלעיל ;CORTESE ,3ש "לעיל ה ;FOXMAN , 12ש "הלעיל.  
  .111ש "לעיל ה, נווהו יוגב ;111ש "לעיל ה, זאב�גור: ביחס לישראל , ראו לדוגמה  133
134  CORTESE ,3 ש"לעיל ה ;FOXMAN , 12ש "הלעיל.  
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 שאלה זוהי? ת והולכותהתמודדות ע� תופעות חברתיות חמורות ומסוכנות מתרבו�ותתהרתעה �תת
  .שנדו� בה להל�, ערכית מורכבת

 ולימי� 135,"הדמוקרטיה של נפשה ציפור"המשפט הישראלי הגדיר לא אחת את חופש הביטוי כ
כמו במקרי�  136.יסוד כבוד האד� וחירותו�חוקית המוגנת בחוק�נקבע כי מדובר בזכות חוקתית על

ואולי ג� , רי� או נית� להגביל את חופש הביטויעד כמה צ:  בקביעת הגבולותג� כא� מדובר, אחרי�
כבוד� ומעמד� על , וחבריהה הגאה הקהילשמה הטוב של  על מנת לשמור על ,את חופש הדת

שלה� זכות הקניי� על ובמקרי קיצו� א� , לשוויו�, זכות� לאוטונומיהעל , התרבותי והכלכלי, החברתי
  .  לחיי� ולשלמות הגו��וזכות

 לתעל את חופש הביטוי באופ� שפגיעתו כדי� יש לאז� יהבינשינטרסי� השוני� אהצגנו לעיל את ה
באוכלוסיות חלשות בכלל ובקהילה הגאה בפרט תעלה בקנה אחד ע� סול� הערכי� של החברה 

אינה ראויה ואולי ג� ,  שמלחמת חורמה בביטויי שטנה אינה ישימהאי� ספק, על רקע זה. הישראלית
 התאמת החוק ואפקטיביות הענישה הפלילית בדבר מהוויכוח הער בנושא זה כפי שעולה, אינה מועילה

 ,להחליט א� המלחמה הזו היא מלחמה ראויהלא די ,  כפי שראינו לעיל, על כ�נוס� 137.בתחו� זה
 המשפט :הכלי� האפשריי� ה�.  ובאילו תנאי� להפעיל� באילו כלי� להילח� בה יש לקבועאלא

משפט וה,  שלנו היא לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע אלימות צפויהשמטרת הפעלתו בהקשר, הפלילי
להצהיר או לצוות על וכ�   בגינולהטיל אחריות, את העוולשמטרת� למנוע , דיני הנזיקי�ובתוכו , אזרחי

, אמירה חשובה מבחינה חברתית האלמנט ההצהרתי שבהפעלת המשפט הפלילי משק�. נותיקו
דיני הנזיקי� עשויי� לאפשר . ותר ימהותיתלה שנוצרת לחופש הביטוי המגב, ולצדה ,ציבורית וערכית

,  שבאמצעותה נית� להיאבק במפרסמי ביטויי שטנה ג� באמצעות פיצויי� עונשיי�,יותר" רכה"אכיפה 
הגאה המאבק בביטויי שטנה נגד הקהילה יש לזכור ש.  לא פחות מהותיתשהשפעת� על כיסי המעוולי�

 והחרפתו עשויה לגרור דרישה להגנה זהה מצד , ביטויי שטנה בכללדנג חלק ממאבק  כמוב�הוא
 לפגיעה חמורה א� עלולה להוביל,  המתנגדי� ודאי כ� יטענו,דרישה כזו. קבוצות מוחלשות אחרות

, חברתיות,  דתיות–הקצנת העמדות התופעה של . יותר בחופש הביטוי ולמדרו� חלקלק תלול ביותר
טיעו� ות יעשויה לה, ובעיקר ברשת,  התכני� של ביטויי שטנהחרפתה להשמביא – תרבותיות ואחרות

  .לא מבוטל כלפי התנגדות זומשקל נגד בעל 
 בדר� כלל אוכלוסיות –יחסי הכוחות בי� מפרסמי ביטויי השטנה ל יש לשי� לב ג�לצד כל אלו 

 לבי� –" טרי�מיינס"שמשקפות את הפופוליז� וה, פנאטיות דתיתעל ידי נעות  מ�לעתי�, חזקות

 
  ).1968 (434, 427) 2(ד כב"פ, ב� משה' מדינת ישראל נ 255/68פ "ע  135
   .)1997 (661) 5(ד נ"פ,  סרטי�המועצה לביקורת' מ נ"חברת סטייש� פיל� בע 4804/94� "בג  136
137  Jonathan Rauch, A New Argument for Hate-Speech Laws? Um … no, THE WASHINGTON POST, Feb 

4, 2014, available at www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2014/02/04/a-new-
argument-for-hate-speech-laws-um-no; Sean McElwee, The Case for Censoring Hate Speech, THE 

HUFFINGTON POST, July 24, 2013, available at www.huffingtonpost.com/sean-mcelwee/hate-speech-
online_b_3620270.html; James Kirchick, If You Want To Combat Hate, Don’t Outlaw Hate Speech 
– Counter It With Better Ideas, TABLET, Feb. 12, 2014 www.tabletmag.com/jewish-news-and-
politics/162657/free-hate-speech; Michael Bronski, Ann Pellegrini & Michael Amico, Hate 
Crime Laws Don’t Prevent Violence Against LGBT People, THE NATION, Oct. 2, 2013 
www.thenation.com/article/176437/hate-crime-laws-dont-prevent-violence-against-lgbt-people .   
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 ,ג� המשפטית, שבדר� כלל הכוח המצוי ביד� וכושר ההתמודדות, הסובייקטי� של הפרסומי� האלה
ה יהיה דווקא ריות בגי� פרסומי שטנה נגד הקהילא� מיקוד האחברור שלפיכ�  .מצומצ�, שלה�

יות הקושי העיקרי בהיעדר� של מקורות אחר. ייצור הדבר קשיי� לא מבוטלי�, זרחיבמשפט הא
 אוכלוסיות כלפי מחו� לחוקי העונשי� נעו� בכ� שפרסומי שטנה מעצ� טיב� וטבע� מכווני� ממשיי�

נגישות אי� לה�  ולכ� ,כושר לתבוע ולהיתבעו נעדרות אישיות משפטית  שה�אוכלוסיות, מוחלשות
עיה הב, באופ� אישיאזרחית עילת תביעה   ליחידי הקבוצהשג� א� נקנה מכא� 138.למערכת המשפטית

תובענה במסגרת אפילו מת� זכות תביעה אישית ליחידיה של הקבוצה , לעניי� זה .תיוותר בעינה
   139. אי� בו כדי לספק תשובה הולמתייצוגיותייצוגית לפי חוק תובענות 

יש להתאי� את ההסדרי� המשפטיי� באופ� שיעלה בקנה ש אנו סבורי�,  האמור לעיללאור כל
 ותו� הפעלת לעיל 'בחלק באות� פירטנו שדרגות החומרה טנה על פי סיווג� של ביטויי שאחד ע� 

 4שינוי פסיקה המתייחסת לסעי� , שינוי חקיקה פלילית: מכלול האמצעי� המשפטיי� בכל המישורי�
 והכרה , והנגשתו לפרטי קבוצה נפגעת4י� שינוי נוסח סע, לחוק איסור לשו� הרע בנוסחו הנוכחי

   .כמקור אחריות נוס� לפקודת הנזיקי� 63בסעי� 
  

   : המוצעי�להל� פירוט השינויי�
ב "הלהט קהילתדהיינו הפליה או העלבה של , רגת החומרה הנמוכה ביותרסווגי� בדפרסומי� המ

 או הביטוי חופש של רחבה הגבלה מצדיקי� אינ�, שלא במכוו� ושלא על מנת להשיג תוצאה שלילית
 חינוכיות פעילויות לצד ומנהליי� אזרחיי� הליכי� תנקיט ,אלה כגו� במקרי�. פלילית בענישה שימוש

 בעבודה הזדמנויות שוויו� ונציבות הכלכלה משרד על, זה בהקשר. ו מענה הול�י יה140,משפטיות� לבר
 ויידוע מינית הטרדה ה שלמניעת להבטחת לנקוט שעליה� הפעולות במסגרת כי למעסיקי� להבהיר

כאל  מינית נטייה מחמת ומשפילה ייחס ג� להתנהגות מבזהעליה� להת 141,זכויותיה� בדבר העובדי�
  .מינית הטרדה

לש� כ� יש . אמצעי� פליליי� תנקיטג�  מצדיקי� 142יותר הגבוהות החומרה מדרגות פרסומי�
�ה של הגדרהבעיקר על ידי הרחבת , לשנות את החקיקה ולהכניס עדכוני� והתאמות לחוק העונשי

 
, במיוחד אלה מביניה� שהנ� גברי�, ה מוחלשתיבי� רבי� בישראל אינ� אוכלוסי"יש הטועני� כי להט  138

בה המערכת המשפטית עדיי� שבחברה , אול�ו. אשכנזי� ובגירי� המרוויחי� מעל השכר החציוני, יהודי�
 ;98ש "לעיל ה,  ויטרבוהגמאמור בפרק זה ראו לדונוס� על ה(פליה כלפי חברי הקהילה הגאה הנגועה ב

  אינה קבוצה–ולא כפרטי� ,  כקהילה–קשה לקבל את הטענה שהקהילה הגאה , )96ש "לעיל ה ,קמיר
ומכא� , חד הפועל בשמה ולמענהדבר זה נכו� במיוחד מקו� שלקהילה הגאה אי� גו� א. מוחלשת

א� א� לכל אחד מחבריה עומדת , שיכולתה של הקבוצה לקד� את האינטרסי� של כלל חבריה לוקה בחסר
  .זכות תביעה אישית לצד זכות התביעה המשותפת

  .106ש "לעיל ה, וולובלסקיוגדרו�   139
  .GLAAD– www.glaad.org וארגו� , www.hoshen.org – �"שראו למשל את פעילותיה� של ארגו� חו  140
  . לחוק למניעת הטרדה מינית9–7, )5)(א(3 'ס  141
פליה ההסתה ל; פליה על בסיס שנאת האחרההסתה ל; פליה מודעת מכוונת להשפלת הקהילה הגאהה  142

  .אלימה
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 לחוק איסור לשו� 4סעי� לשנות את יש ,  כ�כמו 143. שהוצגו לעילברוח הצעות החוק" גזענות "המונח
 ליחידיה של  כ� שדיבור שטנה יהווה ה� עילה לתובענה אזרחית וה� עילה לקובלנה פלילית144,הרע

  . ובתביעה אזרחית ג� לנציגיה, הקבוצה הנפגעת
לסיווג  של בתי המשפט בכל הנוגע מצמצמת יש לשנות את הפרשנות ה,נוס� על כ� ובנפרד

א� ה� פרסומי� קבוצתיי� או ולהכריע בשאלה , 4 נטענת תחולה של סעי� שבנוגע אליה�הפרסומי� 
  .  הקבוצה ולכ� מאפשרי� לכל אחד מה� להג� על כבודה בנפרדיה� פרסומי� המתייחסי� ליחידמא ש

בוד  כ:יסוד� חוקיו שלהוראותעולי� בקנה אחד ע� רוח כל השינויי� המוצעי� הללו  ,לדעתנו
שלמות גופ� על , האוטונומיה שלה�על , זכאיות להגנה על כבוד�,  כבודדי�,קבוצות. האד� וחירותו

��זכות חבריהעל , של חבריה �, כל יתר הזכויות המוענקות לפרטי� בחברהעל  בכל המישורי� ולשוויו
ה עליה הוא  ופרסו� דברי שטנ, חברי הקבוצה נגזר מכבוד הקבוצה� שלכבוד . ג� לתאגידי�לעתי�ו

בעצמה חובת המדינה להג� על הקבוצה . קבוצה אלא ג� כלפי כל אחד מחבריהפוגעני לא רק כלפי ה
 �חובת .  ידי נציגיה וכל אחד מחבריה על,להגנה מפני מפרסמי דיבור השטנהספק לה כלי� לוכ

דמית�  ולהילח� על ת ולשמרו כבוד�עלשמור ללקבוצה וליחידיה לאפשר המדינה והמשפט , החברה
לא מצאנו שיקולי� כאלה שיצדיקו את המצאי החסר של ; �יהציבורית נסוגה רק בפני שיקולי� משכנע

ועל כ� ראוי להביא את השינוי האמור ,  המצוי כיו� במשפט הישראלי מפני פרסומי שטנהאמצעי הגנה
  .ויפה שעה אחת קוד�

 
 –תיקו� ( חוק העונשי� הצעת; 447/19/פ, 2013–ג"התשע, ) הסתה לגזענות–תיקו� (הצעת חוק העונשי�   143

–ד"התשס, ) הסתה לגזענות–תיקו� (הצעת חוק העונשי� ; 2305/18/פ, 2010–ע"התש, ) לגזענותהסתה
  .1718/פ, 2003
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