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על מה נלמד היום?
נלמד על מספר חוקים שחשובים לחיינו כאנשים פרטיים וכחברה:

חוק איסור לשון הרע/ הזכות לשם טוב•
חוק הגנת פרטיות•
עקרון הסוביודיצה•
צו איסור פרסום•
הסתה והמרדה•

חוקים אלו מהווים סוג של הגבלה על חופש הביטוי



הזכות לשם טוב?



חוק איסור לשון הרע/ הזכות לשם טוב
החוק קובע כי פרסום לשון הרע הוא עוולה אזרחית ועבירה פלילית. •

הוצאת לשון הרע עפ"י החוק-•
1. אסור להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו למטרה לבוז או ללעג 

מצדם.
2. אסור לבזות אדם בשל מעשיו, התנהגות, מוצא או דת ותכונות המיוחסות 

לו.
3. אסור לפגוע באדם במשרתו, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו.

 החוק מגן על מי שמפרסם ידיעות הפוגעות בשמו הטוב של האדם•
במקרים הבאים:

1. אם הדבר שפורסם היה אמת ("אמת דברתי").
2. היה בפרסום משום עניין ציבורי ולא עניין לציבור.

3. הפרסום נעשה בתום לב.



שורה תחתונה
החוק מגן על שמו הטוב של האדם מפני פגיעה בזדון ומפני פרסום •

שקרי אודותיו.

יחד עם זאת, לפי החוק ישנה עדיפות לחופש הביטוי ולזכות הציבור •
לדעת, כאשר מדובר בפרסום שנעשה בתום לב ושיש בו עניין 

ציבורי.

•https://www.youtube.com/watch?v=iQs-3DMINpY

https://www.youtube.com/watch?v=iQs-3DMINpY




חוק הגנת הפרטיות, 1981
החוק נועד לאזן בין הזכות לפרטיות לזכות הציבור לדעת. •

אסור לפרסם משהו הפוגע בפרטיות אדם, אלא אם:•
יש אינטרס ציבורי בפרסום ("עניין ציבורי"). 1.
אם יש חשיבות שהציבור ידע את הדברים 2.

במקרים אלה- מותר לפרסם גם אם בפרסום יש עבירה על החוק. •
אם הפרסום הוא "עניין לציבור" אין שום סיבה לפרסם, כי המידע אינו •

מביא תועלת לציבור חוץ מעניין רכילותי, סיפוק יצר הסקרנות. 

בישראל החוק מעוגן ע"י שני חוקים- חוק כבוד האדם וחירותו וחוק הגנת •
הפרטיות, שמטרתו לשמור על האזרח מפני גורמים בעלי עוצמה שיכולים 

לפגוע בפרטיות שלו, ביניהם התקשורת. 



הגנת הפרטיות
פגיעה בפרטיות לפי החוק – פרסום עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים •

של אדם, או למצבו הבריאותי, או להתנהגותו ברשות היחיד, אלא אם 
יש בכך "עניין ציבורי" ולא מציצנות ("עניין לציבור"). 

חוק הגנת הפרטיות אוסר פרסום תמונה של אדם ברבים, אם יש בכך •
כדי השפלה או פגיעה. 

צילום עיתונאי- מותר לצלם ברשות רבים אם אין הצילום משפיל •
ופוגע, איסור פרסום תמונה, שם, כינוי של אדם למטרות רווח ללא 

הסכמתו. 



האם במקרים אלו התרחשה פגיעה בפרטיות?



עקרון הסוביודיצה, 1984
 חוק בתי המשפט משנת 1984 קובע- "לא יפרסם אדם דבר על עניין •

התלוי ועומד בבית משפט, אם יש בפרסום כדי להשפיע על משך 
המשפט או תוצאותיו". 

חוק זה מגן על הנאשם שלא יישפט ע"י תקשורת/העיתונות. החוק חל •
על-

1. פרסום הכולל הבעת דעה בעניין אשמה, חפות ועונש או זכות, כל מה 
שטעון הכרעה שיפוטית באותו הליך.

2. פרסום עובדות מהותיות/רלוונטיות בתקשורת לפני קבלת ההכרעה 
בבית המשפט.

3. פרסום גרסאות עדים או משתתפים המשפט.

4. פרסום ראיונות עם עדים שנשמעו במשפט, ועל מידת מהימנותם של 
העדים.



מה קרה במקרה אלאור עזריה?





צו איסור פרסום
הצו מוצא על ידי בית המשפט לבקשת המשטרה, בכדי למנוע פרסומו •

של מידע כלשהו בתקשורת. 

הצו נועד כדי למנוע פגיעה באינטרסים של הציבור, כמו: •
פגיעה בקידום חקירה משטרתית המתנהלת, •
פגיעה בביטחון המדינה, •
או מידע שפרסומו עלול לפגוע באדם מסוים כמו פגיעה בשמו הטוב או סיכון •

חייו. 

תזכורת: גם צנזור צבאי מטיל צו איסור פרסום בענייני 
 בטחון המדינה ובטחון התושבים. 



צו איסור פרסום- איך זה עובד?
צווי איסור הפרסום נשלחים עם הוצאתם למערכות העיתונים •

הגדולים ולאמצעי התקשורת העיקריים. 

במקרים רבים דולף המידע לרשת האינטרנט למרות איסור הפרסום •
או לפני פרסומו, ולכן יכולת האכיפה של המשטרה את צו איסור 

הפרסום, הופכת לבלתי אפשרית כמעט לחלוטין. 

כך נוצר מצב בו האתרים הגדולים שמקבלים את צווי איסור הפרסום •
לא יכולים לפרסם את המידע, אך צו איסור הפרסום לא תקף על 

אתרים קטנים או אנשים פרטיים

למה?? שהרי פרסום הצו ברבים (הפצת הצו לכלל הציבור) משמעו •
פרסום המידע שהצו ניסה למנוע את פרסומו מלכתחילה!





הסתה והמרדה
בישראל האיסור להסתה מעוגן במספר סעיפים בחוק העונשין. •

הסתה היא פיתוי לדבר עבירה, ניסיון לשכנע אדם/ אנשים לבצע מעשה •
שלילי, בדרך כלל פשע. 

סעיף ההמרדה אוסר על התבטאות שעלולה להביא לפגיעה בשלטון•
האיסורים על הסתה לגזענות אוסרים גם על פגיעה בין חלקי האוכלוסייה •

(כאשר חלק אחד פוגע בחלק אחר), ולאו דווקא נגד המדינה. 

בשיח הציבורי הישראלי משתמשים במונח 'הסתה' גם כנגד ביקורת חריפה •
שאין בה קריאה ישירה לביצוע מעשה אסור

כאשר מדובר בעבירות הסתה והמרדה, חייב להיות קשר מיידי וברור בין •
המילים ובין מעשים שייעשו בעקבותיהם. 





נקודות למחשבה

מה הקשר של חוקים אלו לחופש הביטוי?•

היכן בחייכם אתם פוגשים בנושאים אלו?•

האם הערכים שבבסיס חופש הביטוי והערכים •
עליהם נשענים חוקים אלו מתנגשים?

האם חופש הביטוי הינו ערך מוחלט?•



סיכום
מה למדנו היום?•

חוק איסור לשון הרע/ הזכות לשם טוב•
חוק הגנת פרטיות•
עקרון הסוביודיצה•
צו איסור פרסום•
הסתה והמרדה•
עניין ציבורי- עניין לציבור•


