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 תקציר

להביא מנהלי זירות מקוונות לביטוי( ו אתרי אינטרנט(מקוונים אפשרו למתווכים חדשות טכנולוגיות 
, מידע ממקורות שוניםאיסוף הביא לבה מידע נוצר ומופץ. כיום, מתווכים יכולים לשלמהפך בדרך 

עדכוני חדשות ומידע. בכוחם לספק של ולאפשר זרם  (לינקיםקישורים )לקשר לתכנים באמצעות 
ולאפשר  וונראּות ו, זמינותמידע ל נגישותלהשפיע עיעילים לניווט בין מקורות מידע,  אמצעים

 למשתמשים למקד את תשומת לבם בתכנים רלוונטיים.
יכולים לקדם או להדחיק תנועת מידע מחלק אחד של הרשת למשנהו, לקשר בין רשתות מתווכים 

של תוכני משתמשים בין  להפצה משניתבו עובר מידע. בכוחם להביא שנפרדות ולהגביר את הטווח 
, אמינותם פרשנותם ר תפוצת תכנים מסוימים, להביא להדגשתם, להשפיע עלת שונות, להגביופלטפורמ

תפקיד מרכזי  ממלאיםולבם של המשתמשים בתשומת  אפוא שולטיםמתווכים . והמשקל שייוחס להם
 של תוכני משתמשים פצה משניתלה מתווכיםנוקטים שמעשיות  דרכים בכללותו.בעיצוב השיח הציבורי 

משתמשים  יהם שלבזכויותנזקי מידע ולפגוע  ם שלעשויות להביא להגברת תוחלת םשפעה על זמינותוה
מתמקד  מאמר זה ,אולםוה להיבחן בהקשרים מגוונים. אחריות להפצה משנית יכול וצדדים שלישיים.

ביטויים המהווים  ם שלמתווכי תוכן להפצה משנית והגברת זמינות ם שלפרטיקולרי: אחריותבנושא 
מהם  עולה. הגישה הבהיקף נרחב יצרה אתגרים למערכת המשפט והובילה לדיונים סוגיה זו .לשון הרע

בין תרבויות ואף בין בתי  ותהמשתנ ,ומשקפת נקודות איזון שונות בין אינטרסים וערכיםעקיבה אינה 
 ת ויישומית להסדרה, גבולות האחריות מעורפלים. תאורטימשפט. בהיעדר מסגרת 

מפה אוהמעשי. ראשית,  תאורטיבד העם סוגיה זו ברותמודד להו להשלים את החסר אבקש במאמר זה
על  פעתןעמוד על השאתוכני משתמשים,  ם שלזמינותעל ה להשפעוהפצה משנית לעיקריות דרכים 

 לביןאלו דרכים בקש להשוות בין אלאחר מכן, . הנזק שהן מגלמות זרימות מידע ותוחלת ין שלאופי
על הדין עמוד אלמרחב המקוון. בהמשך, בשרשרת הפצת המידע מחוץ מסורתיים האחראים הפעולות 

כי  טעןאו ביטויי לשון הרע ם שלהשפעה על זמינותהו ית ההפצה המשניתמחוץ למרחב המקוון בסוגי
עמוד על הצדקות אמקוון. מרחב הב דיני לשון הרעקווים מנחים להחלת ה, פיתוח והתאמ יםנדרש

-ועל טיעוני ביטויי לשון הרע ם שלהפצה משנית והשפעה על זמינותלנזקי  תוכן מתווכי ם שלאחריותל
הנוגעים לזכויות שיקולים תכלול מטווח רחב של מתודולוגיות ניתוח. היא  תצא. בחינה זו להטלתה נגד

שיקולי יעילות, לרבות ו צדק מתקן) ןושיקולים מתחום דיני הנזיקי עוולת לשון הרעבבסיס  יסוד
סוגיות האמורות, את הגישות השונות שנדונו בפסיקה בסקור א לאחר מכן .(הנוגעים לחדשנותשיקולים 

 בארץ ומעבר לים.
על  השפעהלמשנית ואחריות להפצה להתמודדות עם סוגיית ה תשתית רעיונית חדשהאציג בהמשך, 

 הוצאה מֶהקשרבפריזמה של האחריות ת תבונן על שאלציע להא. ביטויים המהווים לשון הרע זמינות
האינטואיציה השיפוטית כבר הובילה את בית  את מתווי המדיניות.להנחות זו  טען כי על נקודת מבטאו

יש אולם, ו .אורבך-דיין בענייןמסגרת זו,  אורשל הפצה משנית ל להכריע בשאלות העליון המשפט
ביטויים משמיצים הוצאת מתווכים לם של לבחינת אחריותלפריסת משנה סדורה חשיבות רבה 

 בזירה המקוונת.  קשרםהמ
שיקול הדעת  ו שלשרטט קווים מנחים להבנייתלוליצוק תוכן לתשתית שהוצגה בקש אברובד המעשי, 

לסיום, להסדרה. סטנדרטים דיפרנציאליים תוך שימוש ב מתווכים ם שלהשיפוטי בבחינת אחריות
 כיווני מחקר עתידיים. סיכום וחתום באו המתווהבחן אתגרים וביקורות מרכזיים בהחלת א
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