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  יהודה ליבליי�  שופטה כבוד פני ל
 

 
  התובעת

 ע"י ב"כ עוה"ד ש' גלילי וד' דג	

  
 השבוע באשדוד בע"מ

  
  נגד

 

  הנתבעות
  סימו	�ע"י ב"כ עו"ד ט' ב	

  
  ע"י ב"כ עו"ד א' צ'צ'קס

  
  גליקע"י ב"כ עו"ד ת' 

  
 ע"י ב"כ עו"ד מ' ויצמ	

  ויות הבמה הפיס אשדוד בע"מהמשכ� לאמנ.1

 

  מגזי� אשדוד עיתונות ותקשורת בע"מ.2

 

  ידיעות תקשורת בע"מ.3

 

 רשת שוק� בע"מ.4

  
 

 פסק די�

  

  מבוא

 השבוע" הש  את הנושא שבועי מקומי עיתו	 לאור המוציאה, מ"בע אשדוד השבוע חברת  .1

 למעלה מזה אשדוד העיר ברחבי מופ# שהמקומו	 א" על כי, נטע	 ובה זו תביעה הגישה, "באשדוד

 נמנעת, מ"בע אשדוד הפיס הבמה לאומניות המשכ	 שחברת הרי, נרחבת בתפוצה שנה 40 � מ

 עיקרו	 הפרת ותו� פסולי  ממניעי  וזאת, במשכ	 המתנהלי  אירועי  במקומו	  מלפרס 

  .השוויו	

 כי, האחד; הצהרתיי  סעדי  שני התובעת בידי לית	 המשפט בית התבקש, האמור יסוד על  .2

 מ	 ולחדול, המקומית בעיתונות בפרסומיו הקשור בכל, לרעה אותה מלהפלות יחדול המשכ	

 בהתא , המקומית בעיתונות פרסומי  לפרס  למשכ	 להורות, השני. עליה שהוטל החר 

  .ושוויוניי  ענייניי  לקריטריוני 

 מרכזיות טענות שתי מעלה, שלה ההגנה בטיעוני, מ"בע אשדוד הפיס הבמה לאומניות המשכ	' חב  .3

 בהתא , כדי	 רישיו	 אי	 לתובעת, האחד. במקומו	 פרסומי  מבצעת איננה שהיא לכ� כנימוק

 שבעטיי ', וכו התפוצה, היעד לקהל הקשורי  ענייניי  טעמי  קיימי , השני. העיתונות לפקודת

  ".באשדוד השבוע" במקומו	 פרסומי  לבצע שלא הוחלט

 100% בבעלות עירונית חברה בהיותו, כדי	 המשכ	 פעל הא  � הצדדי  בי	 המחלוקת נגזרת מכא	  .4

 ".באשדוד השבוע" במקומו	 לפרס  שלא החליט כאשר, אשדוד עיריית של
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 מגזי	 חברת כנגד ג  הוגשה התביעה כי לציי	 יש, ולמחלוקת הרלוונטיות לעובדות כניסה טר   .5

 בעיר מופ# ואשר" המגזי�" בש  מקומו	 לאור מוציאה אשר, מ"בע ותקשורת עיתונות אשדוד

 מקומוני  לאור מוציאות אשר, מ"בע שוק	 ורשת מ"בע תקשורת ידיעות כנגד וג ; אשדוד

. ובסביבתה אשדוד בעיר מופצי  אשר, בהתאמה", דרו$ כא�" – ו" אשדוד ידיעות" בשמות

 מקצה אותו הפרסו  תקציב של שונה מחלוקה להיפגע עלולות וה	 היות הוגשה נגד	 התביעה

  .המבוקשי  הסעדי  שיינתנו ככל וזאת, המקומית בעיתונות מודעות לפרסו  המשכ	

 בי� למחלוקת באשר עמדה כל מביעות אינ� ה� כי, ההלי& בפתח כבר, הודיעו אלה נתבעות

  .זה בהקשר המשפט בית של הכרעה כל יכבדו וכי, הצדדי$

, #"כבג בשבתו, העליו	 המשפט לבית התובעת שהגישה עתירה זו תביעה להגשת קדמה כי, יצויי	  .6

 התובעת שטענות ראוי כי, היתר בי	, קבע בהחלטתו העליו	 המשפט בית. זהות טענות נטענו ובו

 5370/15 #"בג( הס" על העתירה דחיית על הורה ולכ	, ראיות לשמוע נית	 בו אזרחי בהלי� יתבררו

  ).מ"בע אשדוד הפיס הבמה לאומנויות המשכ�' חב' נ מ"בע באשדוד השבוע' חב

  במחלוקת שנויות שאינ� העובדות

 את הנושא, שבועי מקומי עיתו	 לאור מוציאה) "התובעת" – להל	( מ"בע אשדודב השבוע חברת  .7

  )."המקומו�" – להל	( "באשדוד השבוע" הש 

 הינו כלפו	 עמי ומר"), גלילי" – להל	( המקומו	 ועור� בתובעת המניות בעל הוא גלילי מנח  מר  

  ").כלפו�" – להל	( התובעת מנהל

, הפני  במשרד א"ת מחוז על הממונה ידי�על, 1449' מס רישיו	 21.1.1976 ביו  נית	 לתובעת  

 מנהל, מלכא מר של לתצהירו' ב נספח ראו" (באשדוד השבוע" בש  שבועו	 של לאור להוצאה

 ).1 הנתבעת

 .יבנה וג	 אשדוד העיר את ומסקר שנה 40 – מ למעלה מזה לאור יוצא העיתו	  .8

 ראו( המקומו	 של עותקי  7,000 עד 6,500– כ יבנה ובג	 אשדוד בעיר מופצי  שבוע סו" בכל  .9

 ).23 � 22' ש' לפרוט 8' עמ התובעת מנהל, כלפו	 מר של בעדותו

 כלפו	 מר של בעדותו ראו" (באשדוד השבוע" המקומו	 של לזו דומה תפוצה" המגזי	" למקומו	  .10

 ).20 � 9' ש' לפרוט 31' עמ מלכא מר של ובעדותו, 21 – 20' ש' לפרוט 9' עמ

 מלאה בבעלות המצויה, עירונית חברה הינה, מ"בע אשדוד הפיס הבמה לאומניות המשכ	 חברת  .11

 – להל	( מלכא מוטי מר מנהל המשכ	 את). "הנתבעתאו  המשכ�" – להל	( אשדוד עיריית של

  ").מלכא"
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 בעיתונות זה ובכלל, שוני  מדיה באמצעי בתחומו המתרחשי  האירועי  את מפרס  המשכ	  .12

  .ועוד האינטרנט באתרי, ברדיו, המקומית

 לא), 4 � 3' ש 24' עמ' פרוט ראו( 2012 יוני בחודש שעריו את פתח אשר, שהמשכ	 מחלוקת אי	  .13

 שהתקיי  כלשהו לאירוע מתייחסת אשר, במקומו	 אחת מודעה ולו הקמתו מועד מאז פרס 

  .בתחומו

  :המשכ	 ידי�על נסתר לא אשר, התובעת מנהל, כלפו	 עמר  מר של תצהירו פי�על, מנגד  

 אשר' המגזי�' במקומו�" המשכ�" פרס� 2015 מאי לחודש ועד 2014 מאי מחודש החל"

; פרסו� עמודי 33.5, לסרי יחיאל, העיר ראש של מקורבו, זק� ב� קי'ג של בבעלותו

 פרסומי� עמודי 30' אשדוד כא�' במקומו�; פרסו� עמודי 31' אשדוד ידיעות' במקומו�

  ."פרסו� עמודי 2" קיו"היי" ובמקומו�

 מנהל, מלכא מר של לתצהירו' א נספח( המשפט לבית שהוגשה, חשבונות הנהלת לכרטסת בהתא   .14

  .3 101,000 – מ למעלה של כספי בהיק" 2015 בשנת" המגזי�" במקומו	 פרס  המשכ	), הנתבעת

, עולה 7.6.2017 מיו  להחלטה בהתא  המשפט לבית המשכ	 שמסר חשבונות הנהלת מכרטסת  .15

 עשרות של בהיק", פרסומי  המשכ	 מבצע" האר#"ו" תקשורת ידיעות" של במקומוני  ג  כי

  . בשנה 3 אלפי

  המנהלי המשפט בכללי המחוייב מהותי דו גו) הינה עירונית חברה

 להוראות בהתא  לפעול חובה אי	, עירונית חברה בהיותו, המשכ	 על כי, הצדדי  בי	 מחלוקת אי	  .16

 התיקו	 א" על, היו  עד שכ	"), מכרזי  חובת חוק" – להל	( 1992 – ב"תשנ מכרזי  חובת חוק

 של לתוק" לכניסתו תנאי המהוות התקנות הותקנו לא, מכרזי  חובת לחוק 5 בסעי" שנעשה

  .העירוניי  התאגידי  על ג  המכרזי  חובת את מחיל אשר, התיקו	

, העירוניי  התאגידי  על ג  חלי  המכרזי  דיני, הפני  משרד של נוהל פי על, זאת ע  יחד  .17

" הזהירות מחמת" רק א  ג , זה לנוהל כפו" עצמו את רואה שהוא כ� על חולק איננו והמשכ	

  ).המשכ	 לסיכומי 15 סעי" ראו(

 הנעשי  לפרסומי  ביחס, מכרז בחובת חב איננו הוא כי, בסיכומיו המשכ	 טוע	, זאת א" על  .18

, 3 139,000 של מהס� נמו� במקומוני  הפרסו  של הכספי ההיק" ,לטענתו שכ	, במקומוני 

 העיריות לתקנות המשכ	 מפנה זה ובעניי	, מכרז לערו� חובה של לקיומה הכספי הס" שהוא

 מפנה אותו הכולל הסכו  בחינת לצור� כי, המשכ	 טוע	 זה בהקשר. 1987 � ח"תשמ) מכרזי (

 על מופצי  אשר העיתוני  את המקומוני  בגדר להכליל אי	, במקומוני  פרסו  לצור� המשכ	
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 מנויי לכל שמצור"" דרו$ כא�" והעיתו	", אשדוד ידיעות" הש  תחת, "תקשורת ידיעות" ידי

  .אשדוד לעיר פרט נוספי  ישובי  במספר מופצי  אלה לטענתו שכ	, "האר#" עיתו	

 חיי$ 261/06 מ"בעת שבע בבאר המחוזי המשפט בית של דינו פסק על בהתבסס, המשכ	 טוע	 עוד  

 שיוויו	 לערו�, בפרסו  הקשור בכל, חובה שאי	), 26.4.2006( ירוח$ מקומית מועצה' נ מלול

  .להתקבל יכולה איננה התובעת עתירת ולכ	, השוני  המדיה אמצעי בי	 מתמטי

 בעיתוני  בפרסו  הקשור בכל, מכרז בחובת חב המשכ	 בא  בטענה להכריע מקו  מוצא אינני  .19

 חר" וזאת, מחייב כנוהל לאמ# המשכ	 בחר אותו, הפני  משרד בנוהל האמור יסוד על, מקומיי 

 לאור, מכרז בחובת חייב אכ	 הוא, המשכ	 ידי על לנטע	 שבניגוד לכ� טעמי  שקיימי  העובדה

  .האיזורית/המקומית בעיתונות מבצע הוא אותו הפרסו  של הכספי ההיק"

", המגזי	"ו התובעת של המקומוני  בי	 הבחנה לעשות בוחר המשכ	 כי, בקצרה אציי	 זה בהקשר  .20

 25 סעי" ראו( המשכ	 טוע	 זה בעניי	. 4 – ו 3 הנתבעות ידי על המופצי  המקומוני  לבי	

 היעד קהל מבחינת שלה  הפרסו  ואפקטיביות", איזוריי " ה  אלה מקומוני  כי), לסיכומיו

  .יותר וגדולה שונה היא

 של האמיתיי  התפוצה לנתוני ביחס, עובדתי בירור כל עשה לא שהמשכ	 אלא, שכ� יתכ	  .21

 מלכא מר של בעדותו הכללית הטענה א" על וזאת, שלה  הקוראי  קהל של ופילוח המקומוני 

 הטענות, בהתא . השוני  המקומוני  של והתפוצה היעד בקהלי הקשור בכל בדיקות שנעשו

  .ממשי תוכ	 מכל ריקות ה	 בפרסו  אפקטיביות של מוכחי  נתוני  בדבר

 ולפיה ), לעיל 13 סעי" ראו( התובעת ידי�על שהוצגו הנתוני  על חלק לא המשכ	, מכ� יתרה

  ".האיזוריי " שבמקומוני  מזו גדולה וא" שווה" המגזי�"ב המודעות כמות

  .מכרז לערו� חובה להיעדר ביחס טענתו את לבסס למשכ	 קושי קיי , לכ	

 הדברי  פני על אזי, המקומוני  של היעד קהלי לזהות באשר, עובדתי מסד שקיי  בלא, בהתא   .22

. דומי  יעד קהלי ע , זהי  מדיה אמצעי ה , 4 – ו 3 הנתבעות של אלה זה ובכלל, המקומוני  כל

 מוציא אות  המצטברי  הסכומי  את לבחו	 יש, מכרז לקיי  חובה של קיומה בחינת לצור�, לכ	

 בסכו  2 הנתבעת אצל פרס  שהמשכ	 ונמסר היות. אלה במקומוני  פרסומי  לצור� המשכ	

, כלפו	 מר של מתצהירו ועולה והיות), מלכא מר של לתצהירו' א נספח ראו( 3 101,000 �כ של כולל

 שפורס  לזה דומה היה" האר#"ו" תקשורת ידיעות" של במקומוני  שפורסמו המודעות היק" כי

  .למקומוני  פרסומי  להוצאת הקשור בכל מכרז בחובת חב המשכ	 לכאורה אזי", המגזי�"ב

 מופ# הוא כי להניח יש ולכ	", אשדוד ידיעות" הש  את נושא, 3 הנתבעת של המקומו	, ועוד זאת  .23

 את לראות מתקשה אני ,לפיכ�. לעיר הסמוכי  בישובי  ג  הנראה וככל, אשדוד בעיר בעיקר

  .2 הנתבעת ידי ועל התובעת ידי על המופצי  המקומוני  לבי	 זה מקומו	 בי	 ההבחנה
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 הנראה ככל, אלה מקומיי  בעיתוני  לפרס  בחר המשכ	 הדברי  פני על כי, להוסי" יש לכ�  .24

 ישובי  תושבי ולכ	. לאשדוד הסמוכי  בישובי  המופצי  במקומוני  שמדובר העובדה לאור

 איננו שהמשכ	 חולק אי	, כ�. במשכ	 המתקיימי  לאירועי  פוטנציאלי יעד קהל הוא אלה

  .מאשקלו	 דרומה או ליבנה צפונית שה  במקומוני  מפרס 

 הכולל הכספי הסכו  את ולבדוק, אחד מדיה כסוג לסווג  מקו  היה מכרז לצרכי, לכאורה, לכ	

  .4 – 2 לנתבעות פרסו  לצור� המשכ	 משל  אותו

 כל יכבדו וכי במחלוקת עמדה כל לה	 אי	 כי, המשפט לבית הודיעו 4 – 2 הנתבעות כי, לציי	 יש  .25

 לבי	 ביניה	 להבחנה ענייני טע  ראו אילו כי, 4 � 3 הנתבעות על חזקה. המשפט בית של הכרעה

, במסקנה לתמו� כדי בה יש זו עובדה. זה בעניי	 הטיעו	 זכות על מוותרות היו שלא הרי, התובעת

  .4 �3 והנתבעות התובעת ידי�על לאור המוצאי  המקומוני  בי	 ממש של הבחנה שאי	

 בחובת חב איננו המשכ	 א  ג  להשקפתי שכ	, זו בסוגייה מכריע אינני כי, יובהר, לעיל כאמור  .26

  .בניה	 הבחנה כל בהעדר 2 לנתבעת ביחס התובעת את להפלות רשאי איננו שהוא וודאי, מכרז

 בחובה העליו	 המשפט בית ד	) 2005( 241) 6(נט ד"פ, שברו�' נ רחובות עיריית 9660/03  "בעת  .27

  .פרסו  בשלטי הקשור בכל מכרז לערו� מקומית רשות על החלה

 בהנחה ג , המקומית הרשות על החלה לחובה ביחס העליו	 המשפט בית קביעת בעניינו חשובה

  :מכרז מחובת פטורה שהיא

"ג� אילו חל פטור פורמאלי מחובת מכרז, אי� העירייה רשאית לחלק את נכסיה באופ� 

בלתי סביר, בדר% הפוגעת בבעלי שטחי הפרסו� הקיימי� ובלי לתת לה� הזדמנות 

בבסיס חובת המכרז עומדת, בי� היתר, החובה לנהל את בבסיס חובת המכרז עומדת, בי� היתר, החובה לנהל את בבסיס חובת המכרז עומדת, בי� היתר, החובה לנהל את בבסיס חובת המכרז עומדת, בי� היתר, החובה לנהל את נאותה להג� על עסקיה�. 

ווה ויחס זהה והוג� לכל איש מתו% ווה ויחס זהה והוג� לכל איש מתו% ווה ויחס זהה והוג� לכל איש מתו% ווה ויחס זהה והוג� לכל איש מתו% ענייני הרשות באופ� שיש בו '...מת� סיכוי שענייני הרשות באופ� שיש בו '...מת� סיכוי שענייני הרשות באופ� שיש בו '...מת� סיכוי שענייני הרשות באופ� שיש בו '...מת� סיכוי ש

). על עיקרו� ). על עיקרו� ). על עיקרו� ). על עיקרו� 511511511511], בעמ' ], בעמ' ], בעמ' ], בעמ' 6666שמש [שמש [שמש [שמש [""""גוזל� נ' המועצה המקומית ביתגוזל� נ' המועצה המקומית ביתגוזל� נ' המועצה המקומית ביתגוזל� נ' המועצה המקומית בית    368/76368/76368/76368/76בג") בג") בג") בג") הציבור" (הציבור" (הציבור" (הציבור" (

זה להיות נר לרגלי הרשות ג� במקו� שבו המחוקק אינו מחייבה במכרז פורמאלי. זה להיות נר לרגלי הרשות ג� במקו� שבו המחוקק אינו מחייבה במכרז פורמאלי. זה להיות נר לרגלי הרשות ג� במקו� שבו המחוקק אינו מחייבה במכרז פורמאלי. זה להיות נר לרגלי הרשות ג� במקו� שבו המחוקק אינו מחייבה במכרז פורמאלי. 

'לא הרי די� רשות ציבורית כדי� אזרח פרטי. אזרח פרטי 'לא הרי די� רשות ציבורית כדי� אזרח פרטי. אזרח פרטי 'לא הרי די� רשות ציבורית כדי� אזרח פרטי. אזרח פרטי 'לא הרי די� רשות ציבורית כדי� אזרח פרטי. אזרח פרטי     בעניי� זה נאמר בעבר כיבעניי� זה נאמר בעבר כיבעניי� זה נאמר בעבר כיבעניי� זה נאמר בעבר כי

חורי� לקבוע, ע� מי יתקשר בחוזה פלוני וע� מי ימא�. לא חורי� לקבוע, ע� מי יתקשר בחוזה פלוני וע� מי ימא�. לא חורי� לקבוע, ע� מי יתקשר בחוזה פלוני וע� מי ימא�. לא חורי� לקבוע, ע� מי יתקשר בחוזה פלוני וע� מי ימא�. לא """"שולט בכיפה שלו והוא ב�שולט בכיפה שלו והוא ב�שולט בכיפה שלו והוא ב�שולט בכיפה שלו והוא ב�

כ� רשות ציבורית... בהשתמשה בנכסיה או בעשותה את פעולותיה נטלה הרשות על כ� רשות ציבורית... בהשתמשה בנכסיה או בעשותה את פעולותיה נטלה הרשות על כ� רשות ציבורית... בהשתמשה בנכסיה או בעשותה את פעולותיה נטלה הרשות על כ� רשות ציבורית... בהשתמשה בנכסיה או בעשותה את פעולותיה נטלה הרשות על 

בג") ) זוסמ�, ' (מדברי השופט (כתוארו אזעצמה תפקיד של נאמ� כלפי הציבור...עצמה תפקיד של נאמ� כלפי הציבור...עצמה תפקיד של נאמ� כלפי הציבור...עצמה תפקיד של נאמ� כלפי הציבור...

). פטור מחובת 2115"2114], בעמ' 7שמריהו ["פר) נ' המועצה המקומית כפר 262/62

אינו פוטר את העירייה מחובת  –ג� אילו נתקיי�, וסבורני שלא נתקיי�  –מכרז 

שהופקדו בנאמנות בידיה היא הנאמנות כלפי הציבור שהיא משרתת, ושאת זכויותיו 

  .ל)י "מחלקת." (ההדגשה שלי 
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 הדברי  מצאו כ�. המשכ	 כדוגמת מהותיי �דו גופי  על ג , למעשה הלכה, יושמה זו הלכה  .28

 א"תב) יה'פרוקצ' א בדימוס השופטת' כב( בירושלי  המחוזי המשפט בית של דינו בפסק ביטוי

  ):21.1.2000" תקדי	"ב פורס ( לישראל קיימת קר�' נ ועבודות סחר. ע.נ.ל  1755/96)  �י(

"דומה כי ג� לאחר כניסתו לתוק1 של החוק אי� הוא שולל מניה וביה החלת עיקרי 

מהותיי� ובתוכ� ג� עיקרי עקרונות המכרז כפונקציה "משפט ציבורי על גופי� דו

  המתבקשת מכללי השוויו�. 

מהותי עיקרי� כלליי� של חובת השוויו� מהותי עיקרי� כלליי� של חובת השוויו� מהותי עיקרי� כלליי� של חובת השוויו� מהותי עיקרי� כלליי� של חובת השוויו� """"שהרי קשה להלו� מצב שבו חלי� על גו1 דו שהרי קשה להלו� מצב שבו חלי� על גו1 דו שהרי קשה להלו� מצב שבו חלי� על גו1 דו שהרי קשה להלו� מצב שבו חלי� על גו1 דו 

מכח חלות עקרונות המשפט הציבורי עליו, ודווקא עיקרי די� המכרזי� מכח חלות עקרונות המשפט הציבורי עליו, ודווקא עיקרי די� המכרזי� מכח חלות עקרונות המשפט הציבורי עליו, ודווקא עיקרי די� המכרזי� מכח חלות עקרונות המשפט הציבורי עליו, ודווקא עיקרי די� המכרזי� ואיסור הפלייה ואיסור הפלייה ואיסור הפלייה ואיסור הפלייה 

שהוא 'ב� טיפוחי�' של כלל השוויו� לא יחולו. אכ�, אי� מדובר בהחלה גורפת של כל שהוא 'ב� טיפוחי�' של כלל השוויו� לא יחולו. אכ�, אי� מדובר בהחלה גורפת של כל שהוא 'ב� טיפוחי�' של כלל השוויו� לא יחולו. אכ�, אי� מדובר בהחלה גורפת של כל שהוא 'ב� טיפוחי�' של כלל השוויו� לא יחולו. אכ�, אי� מדובר בהחלה גורפת של כל 

פרטי דיני המכרזי� אלא ביישו� סביר, הגיוני ותקי� של מדיניות שוויונית בחלוקת פרטי דיני המכרזי� אלא ביישו� סביר, הגיוני ותקי� של מדיניות שוויונית בחלוקת פרטי דיני המכרזי� אלא ביישו� סביר, הגיוני ותקי� של מדיניות שוויונית בחלוקת פרטי דיני המכרזי� אלא ביישו� סביר, הגיוני ותקי� של מדיניות שוויונית בחלוקת 

  י.ל) –". (ההדגשה שלי וגע בדברוגע בדברוגע בדברוגע בדברנתחי העסקאות והעבודות המתבצעי� עבור הגו1 הננתחי העסקאות והעבודות המתבצעי� עבור הגו1 הננתחי העסקאות והעבודות המתבצעי� עבור הגו1 הננתחי העסקאות והעבודות המתבצעי� עבור הגו1 הנ

�2365�12) א"ת( פ"בה) לוי' א השופטת' כב( אביב�בתל המחוזי המשפט בית ג  פסק דומה באופ	

 תיירות אתרי לפיתוח א"ת בחו) אתרי$' נ מ"בע) 1997( קבלנית בניה חברת. ס.פ פסגות 16

  ):20.12.16( מ"בע יפו�א"בת

הרשות טובת הנאה כלכלית לפרט הרשות טובת הנאה כלכלית לפרט הרשות טובת הנאה כלכלית לפרט הרשות טובת הנאה כלכלית לפרט "בנוס1, בהתקשרויותיה העסקיות מעניקה "בנוס1, בהתקשרויותיה העסקיות מעניקה "בנוס1, בהתקשרויותיה העסקיות מעניקה "בנוס1, בהתקשרויותיה העסקיות מעניקה 

המתקשר, מה שדורש להטיל עליה חיובי� נוספי� מעבר לאלו המוטלי� על גו1 פרטי. המתקשר, מה שדורש להטיל עליה חיובי� נוספי� מעבר לאלו המוטלי� על גו1 פרטי. המתקשר, מה שדורש להטיל עליה חיובי� נוספי� מעבר לאלו המוטלי� על גו1 פרטי. המתקשר, מה שדורש להטיל עליה חיובי� נוספי� מעבר לאלו המוטלי� על גו1 פרטי. 

מכא� נובעי� העקרונות המנחי� בדיני המכרזי� הציבוריי� ובראש� עקרו� השוויו�, מכא� נובעי� העקרונות המנחי� בדיני המכרזי� הציבוריי� ובראש� עקרו� השוויו�, מכא� נובעי� העקרונות המנחי� בדיני המכרזי� הציבוריי� ובראש� עקרו� השוויו�, מכא� נובעי� העקרונות המנחי� בדיני המכרזי� הציבוריי� ובראש� עקרו� השוויו�, 

אשר נקבעו ללא קשר לחיקוקי� בענייני מכרזי�. החובות החלות על הרשויות אשר נקבעו ללא קשר לחיקוקי� בענייני מכרזי�. החובות החלות על הרשויות אשר נקבעו ללא קשר לחיקוקי� בענייני מכרזי�. החובות החלות על הרשויות אשר נקבעו ללא קשר לחיקוקי� בענייני מכרזי�. החובות החלות על הרשויות 

מקור� במשפט המנהלי, יחולו בכל הלי% של פניה לקבלת הצעות מקור� במשפט המנהלי, יחולו בכל הלי% של פניה לקבלת הצעות מקור� במשפט המנהלי, יחולו בכל הלי% של פניה לקבלת הצעות מקור� במשפט המנהלי, יחולו בכל הלי% של פניה לקבלת הצעות     הציבוריות, אשרהציבוריות, אשרהציבוריות, אשרהציבוריות, אשר

אותו מנהלת רשות ציבורית, א1 א� פורמלית הוא אינו קרוי מכרז וא1 א� באותו אותו מנהלת רשות ציבורית, א1 א� פורמלית הוא אינו קרוי מכרז וא1 א� באותו אותו מנהלת רשות ציבורית, א1 א� פורמלית הוא אינו קרוי מכרז וא1 א� באותו אותו מנהלת רשות ציבורית, א1 א� פורמלית הוא אינו קרוי מכרז וא1 א� באותו 

מספנות ישראל בע"מ  6926/93ע"א ( המקרה לא חלה חובה סטטוטורית לערו% מכרזהמקרה לא חלה חובה סטטוטורית לערו% מכרזהמקרה לא חלה חובה סטטוטורית לערו% מכרזהמקרה לא חלה חובה סטטוטורית לערו% מכרז

 ]).1994[ 749) 3(החשמל לישראל בע"מ, פ"ד מח נ' חברת

  

חברה עירונית משמשת זרועה הארוכה של הרשות המקומית, היא נשלטת על ידה 

והיא מבצעת תפקידי� המוטלי� על הרשות. החברה העירונית פועלת בכספי ציבור, 

משאביה ה� משאבי הקופה הציבורית, היא משמשת כנאמ� הציבור והיא בעלת זיקה 

ית לרשות המקומית. העברת פעילות החברה לחברה העירונית אינה רק טכנית מוסד

או פורמלית, שהרי ג� שיקול הדעת מועבר אליה. 'הידיי�  ידי גו1 פרטי והקול הוא 

  קול הרשות הציבורית'.

  

... החברה העירונית, נוכח מאפייניה ופעילותה, היא גו1 דו מהותי עליו מוחלת 

ולו עליה ה� כללי המשפט הפרטי וה� כללי המשפט המנהלי. דואליות נורמטיבית. יח
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מכא�, שג� לולא היו הנחיות מפורשות של השלטו� המרכזי כיצד על חברה עירונית 

לנהוג במסגרת התקשרויותיה, היה על אתרי� לפעול בהתא� לכללי המשפט המנהלי 

 י.ל)  –שלי  החלי� על רשות ציבורית, לאמור, דיני המכרזי� הציבוריי�." (ההדגשה

, העליו	 המשפט בית של דינו פסק ע  אחד בקנה עולות, עירוניות חברות שעניינ	, אלה פסיקות  .29

, וחומר מקל לעניינו ישימות אלה קביעות". קדישא" בחברה, הבדלות אלפי להבדיל, עסק אשר

 זאת ע  יחד א�, עירונית רשות ידי�על או המדינה ידי�על מוחזקת איננה" קדישא" החברה שכ	

  :פסק העליו	 המשפט בית. לציבור שירות מספקת היא למשכ	 בדומה

 וה� הפרטי המשפט כללי ה� עליו יחולו, לעיל כאמור, מהותי"דו הוא שאופיו גו1"

 באופיו התחשבות תו% יופעלו האמורי� והכללי� הנורמות. הציבורי המשפט נורמות

 על וה� הפרטי המשפט מתחו� העקרונות על ה� השפעה זה ולייחוד, הגו1 של המיוחד

  .הציבורי המשפט מתחו� הנורמות

 לעניי�, 461' בעמ, ברק השופט מפי נאמר, ל"הנ] 3[ 91/87 צ"בשג, 731/86 צ"בגב

 :הפרטי המשפט כללי תחולת

"תו� כגו�, יסוד עקרונות על מבוססות ה�. באופי� ה� גמישות אלה אזרחיות מערכות'

 של בפיתוח�. מתמדת בהתפתחות נמצאי� אלה יסוד עקרונות. יושר, זהירות, לב

 חברת של ייחודה .הפועל הגו1 של הציבורי באופיו, כמוב�, להתחשב נית� אלה נורמות

 הזהירות, הלב תו� רמת על להשפיע עשוי, ציבורית ונשמתה אזרחי שגופה, החשמל

  .'ממנו הנדרשי� והיושר

 :463' בעמ, ש� נאמר הציבורי המשפט כללי ולעניי�

 במשפט פועלת שהיא שעה, החשמל חברת על להפעיל יש כי סבור איני, זאת ע�'

. ודקדוקיו היקפו מלוא על המינהלי המשפט את), החוזיות בהתקשרויותיה כגו�( הפרטי

 וכיוצא לב"ותו� יושר, סבירות, שוויו�, הגינות של היסוד עקרונות את עליה להפעיל יש

 הלכה, אלה עקרונות של בהגשמת�. ראוי ציבורי מינהל של ראשוני� מושכלות בה�

 מיוחד' כלאיי� יצור' שהיא, החשמל חברת של המיוחד באופיה להתחשב יש, למעשה

  '."במינו

 מוסדות חברת' נ מ"בע זורמות בתשתיות בקרה מערכות אקווה 9156�07�10) א"ת( פ"ה: ג  וראו

  ).8.8.2010( אביב�בתל שכונות ושיקו$ תרבות חינו&

 חייב, הציבור כלל את לשרת ונועדה ציבור מכספי הניזונה, עירונית חברה בהיותו המשכ	, בהתא 

  .מכרז חובת עליו חלה לא א  ג , ושרירות פני  משוא וללא, בשיויו	, בהגינות לנהוג

http://www.nevo.co.il/case/17939518
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 ירוח$ מקומית מועצה' נ מלול חיי$ 261/06 מ"בעת ולפיה, נוספת טענה העלה המשכ	  .30

 מקומית רשות על חובה בהטלת הקשור בכל  כי, שבע בבאר המחוזי המשפט בית קבע), 26.4.2006(

  . המדיה אמצעי בי	 מתמטי לשיוויו	 מקו  אי	, מסויי  במקומו	 פרסומי  לבצע

  :ולפיה  הדברי  בהמש� האמור מ	 התעל  שהמשכ	 אלא, כ� נקבע אמנ 

 בשקילת היא מחוייבת א%, המכרז מחובת זה לעניי� פטורה אמנ� המועצה"

  .עניי� של ולגופו דברי� של לגופ� שיקולי�

 עלויות של ענייני בשקלול הינו דנ�' העבודות' בסוג אלה שיקולי� של עיקר�

 האופציות בי� ענייניי� והשוואה התייחסות תו% הפרסו� ואפקטיביות הפרסומי�

  .השונות

 כלפי ביקורתית גישה במאמריו נוקט פלוני שמקומו� העובדה כי הוא ברור

  ".כנגדו' פרסומות חר�'ל עילה לשמש בה אי� " המועצה קברניטי

בהתא  למספר אמצעי המדיה בה  מבוצע  מדוייק מתמטי לשיוויו	 מקו  אי	, להשקפתי ג   .31

 קוראי  היק", תפוצה היקפי כדוגמת, אובייקטיביי  פרמטרי  על הנשע	 שיוויו	 אלא הפרסו ,

 ריקה המשכ	 של זו טענה ,שבענייננו אלא. לכ� מסכימה התובעת ג  כי, נדמה'. וכו פוטנציאלי

 המקומו	 שלכאורה א" על וזאת, אחד בודד בשקל ולו התובעת אצל פרס  ולא היות, תוכ	 מכל

 מלכא מר של עדותו ראו" (המגזי�" למקומו	 דומה או זהה תפוצה בעל הוא" באשדוד השבוע"

  ').לפרוט 31' בעמ

 ענייני  שיקולי  לשקול המועצה על כי קבע, ל"הנ דינו בפסק, המחוזי המשפט בית, מכ� יתרה  .32

 בפסק להיאחז ביקש אשר, מלכא שמר אלא, הפרסו  עוגת בחלוקת הקשור בכל, עניי	 של לגופו

 עצמו הדרי� זה בעניי	' כי, הראשית עדותו בתצהיר הצהיר וא", המחוזי המשפט בית של דינו

 קרא לא כלל כי, בעדותו יו  של בסופו להודות נאל#', הדי	 פסק ידי�על, הקמתו מיו , המשכ	

 ענייניי  שיקולי  לשקול שיש קבע המחוזי המשפט שבית לכ� מודע היה ולא, הדי	 פסק את

  ). 34' עמ בעדותו ראו( דברי  של לגופ 

 את לתמו� ביקש שבו בזה, הדי	 מפסק בחלק רק" עצמו את הדרי�"  שהמשכ	, האמור מ	 עולה

 הדי	 שבפסק מאליה המובנת ההנחייה מ	 והתעל , התובעת של במקומו	 לפרס  שלא החלטתו

  .עניי	 של ולגופו דברי  של לגופ  שיקולי  לשקול

  .עניי	 של לגופו ענייניי  שיקולי  עניינו לא המשכ	 שאת להסיק יש מכא	

 לכ�" קנויה זכות" תקשורת אמצעי לא" אי	 ,)לסיכומיו 5 סעי" ראו( המשכ	 כטענת, אמנ   .33

 זו טענה ,שבענייננו אלא. השוני  התקשורת אמצעי בי	 וויו	לש מקו  אי	 "וא, אצלו שיפרסמו



  
  בית משפט השלום באשדוד

    

 ויות הבמה הפיס אשדוד בע"מהמשכ� לאמנהשבוע באשדוד בע"מ נ'  22528�02�16 ת"א
  ואח'

  

   
    

   

 24מתו�  9

 העברית בשפה המקומוני  בכל מפרס  המשכ	. נטענה אלמלא לה היה טוב המשכ	 של

 במקומו	 למעט אשדוד בעיר שעוסקי  האינטרנט אתרי ובכל, ובסביבתה באשדוד המתפרסמי 

 בעניי	 שנשקלו מבלי, חלק יש גלילי למר שבו", 10 אשדוד" האינטרנט ובאתר" באשדוד השבוע"

  .הדברי  בהמש� שיתברר כפי ,ענייניי  שיקולי  זה

  רישיו� של קיומו

 בהעדר הוא", באשדוד השבוע" במקומו	 מפרס  שאיננו לעובדה, המשכ	 של העיקרי הנימוק  .34

 34' בעמ מלכא מר של בעדותו ראו( העיתונות פקודת כדרישת עיתו	 להוצאת לתובעת רישיו	

  ).13' ש' לפרוט

 לפרס  אי	 ולפיה, מחוייב הוא לה, הפני  משרד של מפורשת הנחייה קיימת, המשכ	 לטענת  

  ).במשרד מחלקה מנהלת, לוי' מ ד"עו של מכתבה זה בעניי	 ראו( רישיו	 בעל שאיננו בעיתו	

 ביסוד עמדו אשר, הפסולי  למניעי  ככסות זה בנימוק משתמש המשכ	, להל	 שאראה כפי  .35

 ביחס כי הטענה את לקבל נכו	 אני א  ג  וזאת, התובעת של במקומו	 לפרס  שלא ההחלטה

  .העיתונות פקודת להוראות מלאה בהתאמה שלא התובעת פעלה מסויימת לתקופה

 שמיעת שבמועד חולק אינו המשכ	 ג . תחילתו על מעיד סופו כי, לומר יש הדברי  בראשית  .36

 מיו  התובעת הודעת ראו( המשכ	 לגרסת ג  עיתו	 להוצאת כדי	 רישיו	 לתובעת היה הראיות

 הנושא 9.5.2017 מיו  מרכז במחוז רישיו	 לתובעת נית	 וולפי לה שצור" והרישיו	 28.5.2017

 העיתונות פקודת בוטלה 29.5.2017 ביו  ,מכ� ויתרה), שלה המקורי הרישיו	 שעל לזה זהה מספר

 לצור� ברישיו	 להחזיק הצור� בטל וממילא), 8.6.2017, ז"תשע סיוו	 ד"י, 2643 חוקי  ספר ראו(

  . עיתו	 של לאור הוצאה

 על ההודעה קבלת שע , לצפות היה נית	 אזי, רישיו	 של העדרו על המשכ	 נשע	 לב בתו  אילו  .37

 מדיניות את מחדש המשכ	 ייבח	, העיתונות פקודת ביטול ע  ולמצער לתובעת רישיו	 של קיומו

 במסגרת המשפט לבית הודעה כ� על וימסור, אשדוד בעיר המתפרסמי  במקומוני  שלו הפרסו 

, רישיו	 העדר בדבר בטיעו	 דבק בסיכומיו, הוא ונהפו�, דבר אמר לא שהמשכ	 אלא. סיכומיו

  .רלוונטי בלתי להיות שהפ�

 עוד הוותל יכול איננו זה נימוק שכ	, רישיו	 בהיעדר הקשור בכל הדיו	 את כא	 לעצור היה נית	  .38

 ,לבדו עומד היה זה נימוק ואילו", באשדוד השבוע" במקומו	 לפרס  שלא המשכ	 להחלטת בסיס

  . ידה � על כמבוקש הסעדי  את התובעת בידי לית	 בהתא  היה נית	
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 שמיעת במועד כדי	 רישיו	 של קיומו למרות, בסיכומיו ג  זו בטענה המשכ	 משאחז, זאת ע  יחד

, לב תו  בחוסר זה בעניי	 נהג שהמשכ	 מסקנתי ולאור, עיתונותה פקודת ביטול ולמרות הראיות

  .זו במחלוקת להכריע מקו  יש אזי

 באיזור ממוק  היה ההדפסה מקו  תחילה. שנה 40 כ מזה לאור יוצא" באשדוד השבוע" מקומו	  .39

' ש' לפרוט 17' עמ גלילי מנח  מר של עדותו זה בעניי	 ראו( אביב בתל הישנה המרכזית התחנה

 משרד של אביב תל למחוז שיי� היה, העיתונות לפקודת 5 – 3 לסעיפי  בהתא  כ	 ועל), 17 � 16

 ממועד החל ולכ	, לציו	 ראשו	/ ליבנה ההדפסה מקו  את העבירה התובעת, מכ	 לאחר. הפני 

 פקודת להוראות בהתא , מרכז במחוז לאור הוצאה רישיו	 להיות אמור היה לכאורה זה

  .העיתונות

 להוראת בהתא  אזי, מרכז למחוז הדפוס מקו  את העבירה והתובעת היות כי, טוע	 המשכ	  .40

 חולק ומשאי	, זה עניי	 מרכז מחוז הפני  למשרד להודיע עליה היה, העיתונות לפקודת 11 סעי"

  .כמבוטל לתובעת שנית	 הרישיו	 את לראות יש אזי, כאמור הודעה נמסרה לא כי

 קיומו שאלת עניינה באמת לא המשכ	 את להל	 שאראה כפי שכ	, המשכ	 של זו בטענה ממש אי	  .41

, העיתונות פקודת על הופקד אשר, הפני  משרד, מכ� ויתרה, לתובעת רישיו	 של היעדרו או

  .התובעת של הרישיו	 את ביטל לא מעול 

 לבחו	 יש אזי, במקומו	 אחת מודעה לא א" המשכ	 פרס  לא היו  ועד המשכ	 פתיחת ומאז היות

  .הזמ	 ציר לאור� התובעת של לרישיו	 הקשור בכל המשכ	 התנהלות את

 של העור�( גלילי מנח  מר של עדותו פי�על כי, לומר יש המשכ	 התנהלות לבחינת קוד  א�  .42

, הדפוס מקו  העברת על הפני  למשרד הודעה שלחה התובעת), בתובעת המניות ובעל המקומו	

 שדורשי  כפי מרכז למחוז ולא, הפני  משרד של א"ת למחוז נשלחה ההודעה עדותו פי�שעל אלא

  .העיתונות לפקודת) 3(11  �ו 3 סעיפי  לכאורה

 כי, הפני  משרד של אישור הציגה לא וג , ידה�על שנשלחה ההודעה את הציגה לא התובעת  .43

 לשנת עובר ידוע לא ממועד החל כי, תהיה לדיו	 המוצא נקודת, בהתא . בידו התקבלה ההודעה

 מרכז למחוז כ� על כדי	 הודעה מסרה ולא, מרכז למחוז הדפוס מקו  את התובעת העבירה, 2012

  .הפני  משרד של

 מכתב שקיבלה לאחר, הפני  משרד של מרכז למחוז הודעה שלחה לא שהתובעת מחלוקת ג  אי	

 שלא ככל ולפיו), 1/נ מוצג( 29.12.2013 תארי� הנושא) א"ת מחוז ממונה סג	( כיו" נאש" ממר

 אזי ,יו  30 בתו� הפני  משרד של מרכז למחוז הדפוס מקו  העברת על הודעה התובעת תימסור

  .יבוטל הרישיו	
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 הפני  שמשרד משו  בי	, ממשית נפקות חסר זה שעניי	, הדברי  בהמש� יתבהר, זאת ע  יחד  .44

 באופ	 עניי	 לא המשכ	 שאת משו  ובי	, התובעת של הרישיו	 את ביטל או הפקיע לא מעול 

  .הפרסו  לאי לב תו  חסר כתירו# זה בעניי	 שימוש עשה והוא, רישיו	 של העדרו או קיומו אמיתי

  אשדוד עיריית שערכה לבירור ועד המשכ� פתיחת ממועד

 פתיחת למועד עובר, מטעמו מי ידי על או ידו על בירור נעשה כי, מלכא מר של בפיו טענה כל אי	  .45

 זה במועד כי טענה כל בפיו אי	 וא", רישיו	 ע  פועלת התובעת בא , הפני  משרד ע , המשכ	

 העובדה בשל", באשדוד השבוע" במקומו	 מפרס  איננו המשכ	 לפיה ,הודעה לתובעת נשלחה

  .כטענתו כדי	 ברישיו	 ההיא בעת אוחזת איננה שהתובעת

 לו התבררה עיתו	 להוצאת בתוק" רישיו	 אי	 שלתובעת העובדה כי, העיד מלכא מר, הוא נהפו�

  ).13 � 9' ש' לפרוט 26' עמ ראו( שעריו את המשכ	 פתח מאז וקצת שנה, שנה בחלו" רק

 איננו שהוא המשכ	 החליט לב בתו  כאילו הטענה את לדחות כדי מלכא מר של ל"הנ בעדותו די  .46

 כי, הטענה את בצד משאיר אני כאשר וזאת", רישיו	 היעדר בשל" התובעת של במקומו	 מפרס 

 זו כשלסוגייה, התובעת של במקומו	 פרסו  בוצע לא הפרסו  אפקטיביות של שיקולי  בשל

  . הדברי  בהמש� אדרש

 הקמת ע  ביחד נעשה לרישיו	 ביחס הבירור כי, נרש  המשכ	 לסיכומי 34 שבסעי", לציי	 יש  .47

 בסיכומיו כתב המשכ	 כי, להצטער ויש, מלכא מר של לעדותו בסתירה מצוייה זו אמירה. המשכ	

  .להטעות כדי בה  ויש נכוני  שאינ  דברי 

  התובעת ע$ להסכמה העירייה הגיעה בו למועד ועד אשדוד עיריית שערכה הבירור ממועד

 שנה, שנה" של מהל�ב, בודדת מודעה ולו במקומו	 פרס  לא המשכ	 לפיה העובדה, לעיל כאמור  .48

, במקומו	 לפרס  שלא אמיתי שיקול היווה לא זה ששיקול לכ� חותכת ראייה מהווה", וקצת

  .זו תביעה משהוגשה המשכ	 נאחז בו תירו# אלא

 בעניי	, המשכ	 הוק  מאז, וקצת שנה בחלו" לו התברר רישיו	 של היעדרו שדבר העיד מלכא מר  .49

  . אשדוד עיריית ידי על הרישיו	 בעניי	 שנער� לבירור) �26 25 סעיפי ( בתצהירו מלכא מר הפנה זה

 החודשי  במהל�), 'ד – ו' ג נספחי$, (מלכא מר של לתצהירו שצורפו במסמכי  האמור פי על

, הפני  ממשרד, סודרי עידית' הגב ע  אשדוד עיריית ידי על בירור נער�, 2013 אוקטובר עד יולי

 סודרי' הגב ותשובת", קיו היי" ולמקומו	" באשדוד השבוע" למקומו	 רישיו	 של לקיומו ביחס

 בסיס היוותה זו עובדה, מלכא מר לטענת. מרכז מחוז בספרי רישיו	 אלה לעיתוני  אי	 כי היתה

  ".באשדוד השבוע" במקומו	 לפרס  שלא להחלטה
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 קוד  ג  שכ	, המשכ	 של בידיו תירו# רק היווה אשדוד עיריית שערכה הבירור, לעיל כמתואר  .50

 של ההתנהלות ג , מכ� יתרה". באשדוד השבוע" במקומו	, אחת מודעה ולו, פרס  לא הוא לכ	

 החלטתו בבסיס אמיתי באופ	 עמד לא רישיו	 שהעדר, כ� על מלמדת יותר מאוחר במועד המשכ	

  .במקומו	 לפרס  שלא

 כלשהו במועד לפרס  חדלה אשר, אשדוד עיריית, לפיה העובדה בסיס על זו למסקנה להגיע נית	  .51

 זה בעניי	 התובעת שהגישה עתירה לאחר במקומו	 לפרס  שבה", באשדוד השבוע" במקומו	

' נ מ"בע באשדוד השבוע' חב) 14688�03�13  "עת( 2013 שנת במהל� המחוזי המשפט לבית

  . אשדוד עיריית

 שלא החלטתו את תלה מלכא מר של בתצהירו אשר, שהמשכ	 העובדה לאור כי, לצפות היה נית	  .52

 בסמו�, במקומו	 המשכ	 אירועי את לפרס  יתחיל, בעירייה שנער� בבירור במקומו	 לפרס 

 המשי� כמנהגו והמשכ	, זה בעניי	 נעשה לא שדבר אלא. בו לפרס  חזרה אשדוד שעיריית לאחר

  . במקומו	 מודעות לפרס  שלא

 שעיריית לכ� בניגוד פרסומי  מבצע איננו המשכ	 מדוע, הנגדית בחקירתו, מלכא מר נשאל כאשר

 בעדותו ומסר, אשדוד עיריית של מטבורה להתנתק מלכא מר ביקש לפתע אזי, מפרסמת אשדוד

  '):לפרוט 31 – 30' עמ ראו( כ�

    כיכיכיכי    התובעתהתובעתהתובעתהתובעת    שלשלשלשל    דדדד""""לעוהלעוהלעוהלעוה    משיבמשיבמשיבמשיב    לאלאלאלא    אתהאתהאתהאתה    2014201420142014    בבבב    במכתבי�במכתבי�במכתבי�במכתבי�    אליי%אליי%אליי%אליי%    פונהפונהפונהפונה    כאשרכאשרכאשרכאשר    למהלמהלמהלמה        ....שששש"

        ????התובעתהתובעתהתובעתהתובעת    אצלאצלאצלאצל    מפרס�מפרס�מפרס�מפרס�    לאלאלאלא    אתהאתהאתהאתה    כ�כ�כ�כ�    ועלועלועלועל    רישיו�רישיו�רישיו�רישיו�    לנולנולנולנו    אי�אי�אי�אי�

 הכל מעבירי� אנו עוני� לא אנו תרבות לא שה� בנושאי� לעיתוני� אנחנו  .ת

  .חמו ב� אדי מר, העירייה לדובר

    מעבירמעבירמעבירמעביר    אתהאתהאתהאתה    למהלמהלמהלמה    מפרס�מפרס�מפרס�מפרס�    לאלאלאלא    אתהאתהאתהאתה    למהלמהלמהלמה    בטענהבטענהבטענהבטענה    אליי%אליי%אליי%אליי%    פוני�פוני�פוני�פוני�, , , , המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    לשאלתלשאלתלשאלתלשאלת        ....שששש

        ????אחראחראחראחר    למשהולמשהולמשהולמשהו    זהזהזהזה    אתאתאתאת

 ולהפיק תרבות ולייצר תרבות למכור זמננו את מקדישי� אנו הזה מהסוג דברי�  .ת

 בעבודה לנו שמפריעות אנרגיות מאיתנו שדורשות לסאגות להיכנס ולא תרבות

 עיתונאי� של שאלות יש כאשר אז, תרבות לעשות שזה המשכ� של השוטפת

  ...עוני� אנו תרבות בנושא

    לאלאלאלא    אתהאתהאתהאתה    למהלמהלמהלמה    ושואלושואלושואלושואל    בטענהבטענהבטענהבטענה    אליי%אליי%אליי%אליי%    באבאבאבא    אלאאלאאלאאלא, , , , כעיתונאיכעיתונאיכעיתונאיכעיתונאי    אליי%אליי%אליי%אליי%    פנהפנהפנהפנה    לאלאלאלא    הואהואהואהוא    אבלאבלאבלאבל        ....שששש

        ????אצלואצלואצלואצלו    מפרס�מפרס�מפרס�מפרס�

  .המשפטית ליועצת עברו מהפניות חלק נכו� זוכר אני א�  .ת

        ????המשפטיתהמשפטיתהמשפטיתהמשפטית    ליועצתליועצתליועצתליועצת    עברעברעברעבר    הזההזההזההזה    המכתבהמכתבהמכתבהמכתב    א�א�א�א�    זוכרזוכרזוכרזוכר    אתהאתהאתהאתה        ....שששש

 הדדיות תביעות יש השני� כל למש% כי יודע כ� אני אבל לומר יודע לא אני  .ת

, אשדוד עיריית לבי� העיתו� וראשי באשדוד השבוע בי�, רק ולא אישיות

 הדבר, כזה דבר שתו% הוא המתבקש והדבר המרכזיות הפועלות והנפשות
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 עיריית של עירונית חברה אני מנותק אורג� משהו איזה לא אני הוא המתבקש

  .לפתח� זה את מעביר אתה כאלה דברי� יודע ושאתה אשדוד

    אשדודאשדודאשדודאשדוד    עירייתעירייתעירייתעיריית    שעושהשעושהשעושהשעושה    מהמהמהמה    אניאניאניאני    אומראומראומראומר    אתהאתהאתהאתה    ל%ל%ל%ל%    נוחנוחנוחנוח    כאשרכאשרכאשרכאשר    המשפטהמשפטהמשפטהמשפט    ביתביתביתבית    לשאלתלשאלתלשאלתלשאלת        ....שששש

    בצורהבצורהבצורהבצורה    פועלפועלפועלפועל    אתהאתהאתהאתה    הדברי�הדברי�הדברי�הדברי�    פניפניפניפני    שעלשעלשעלשעל    בפניי%בפניי%בפניי%בפניי%    מטיחי�מטיחי�מטיחי�מטיחי�    כאשרכאשרכאשרכאשר    אבלאבלאבלאבל    אותיאותיאותיאותי    מעניי�מעניי�מעניי�מעניי�    לאלאלאלא

        ????ממנוממנוממנוממנו    מתנערמתנערמתנערמתנער    שאתהשאתהשאתהשאתה    מימימימי    שלשלשלשל    הכנפיי�הכנפיי�הכנפיי�הכנפיי�    מאחורימאחורימאחורימאחורי    ומסתתרומסתתרומסתתרומסתתר    ר)ר)ר)ר)    אתהאתהאתהאתה    נכונהנכונהנכונהנכונה    לאלאלאלא

 תאגיד ל"מנכ שאני יודע אני א�, העירייה לבי� עירוניות חברות בי� הבדל יש  .ת

 לא אני משהו יש שא� זה' ב' הא מאוד קשות מחלוקות שיש יודע ואני עירוני

  .ולעירייה המשפטית ליועצת מעביר אני, יודע

    ניסיו�ניסיו�ניסיו�ניסיו�    היההיההיההיה    לסרילסרילסרילסרי    העירהעירהעירהעיר    ראשראשראשראש    שלשלשלשל    בשלטונותבשלטונותבשלטונותבשלטונות    מסויימתמסויימתמסויימתמסויימת    שבתקופהשבתקופהשבתקופהשבתקופה    אוליאוליאוליאולי    יודעיודעיודעיודע    אתהאתהאתהאתה        ....שששש

    אתאתאתאת    החזירההחזירההחזירההחזירה    אשדודאשדודאשדודאשדוד    עירייתעירייתעירייתעיריית    מנהליתמנהליתמנהליתמנהלית    עתירהעתירהעתירהעתירה    ובעקבותובעקבותובעקבותובעקבות    הפרסו�הפרסו�הפרסו�הפרסו�    אתאתאתאת    להפסיקלהפסיקלהפסיקלהפסיק

        ????הפרסו�הפרסו�הפרסו�הפרסו�

 הגיעו ש� כי לי הסבירה והיא המשפטית היועצת את שאלתי אני דווקא זה על  .ת

 לבית ההסכמה את והגישו העירייה את שייצג ד"עוה ע� להסכמה סיבה מאיזשהי

  ".הזו ההסכמה משו� רק וזה המשפט
  

, סודרי' גב ע  אשדוד עיריית שערכה בבירור לפרס  שלא החלטתו תלה אשר המשכ	, כ	 כי הנה

, רישיו	 היעדר בדבר בטענה ממש כל שאי	 הבינה כשזו, אשדוד עיריית ע  קו" ליישר" שלא בחר

  .העתירה שהוגשה לאחר, בהסכמה במקומו	 לפרס  וחזרה

 החברה. להתקבל יכול לא, העירייה איננה העירונית החברה ולפיו, זה בעניי	 מלכא מר של הנימוק  .53

 רחובות לפיתוח החברה ר.ל.ה 6301/99 א"ע ראה( העירייה של הארוכה הזרוע היא העירונית

 אליה למסקנה בהתא  זה בעניי	 לפעול עליה היה ולכ	), 3.10.2002( מ"ומע מכס מנהל' נ מ"בע

  .במקומו	 ולפרס  לשוב יש ולפיה, העירייה של המשפטי היוע# הגיע

 של רישיו	 בהעדר הקשור בכל, פלוני של החלטתו על להישע	 המשכ	 של הדפוס, מיד שיובהר כפי  .54

, רישיו	 של בקיומו הקשור בכל עמדתו את לשנות פלוני של מהחלטתו להתעל  כ"ואח, התובעת

  .חוזר דפוס הוא

  הדי� לפסק ועד במקומו� לפרס$ אשדוד עיריית חזרה בו מהמועד

 אחר איל	 המשכ	 חיפש אזי, במקומו	 לפרס  שלא מהחלטתה בה חזרה אשדוד ועיריית היות  .55

  .במקומו	 מודעות לפרס  שלא הנימוק את לתמו� כדי, בו להיתלות

 שערכה בירור על נשענה במקומו	 לפרס  שלא שההחלטה, הצהיר מלכא מר, לעיל כמתואר

 עיתו	 להוצאת רישיו	 אי	 שלתובעת העלה ואשר, הפני  ממשרד סודרי' הגב ע  אשדוד עיריית

  ).מלכא מר של לתצהירו' ד�ו' ג לנספחי  וההפניה, לעיל 49 סעי" ראו( מרכז במחוז
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 אביב�תל מחוז על הממונה סג	, כיו" נאש" מר של למכתבו ג  בנוס" מפנה בסיכומיו המשכ	  .56

 לא והתובעת מאחר כי), 1/נ מוצג( 29.12.2013 ביו  גלילי מנח  למר כתב אשר, הפני  במשרד

 רישיונה את יראו, הודעהה שליחת בהעדר אזי, הדפוס מקו  העברת על הפני  למשרד ההודיע

  .יו  30 בתו� כמבוטל

 בזמ	 זה מכתב של לקיומו מודע היה כי, מלכא מר של מעדותו ברור לא כלל כי, לומר יש תחילה  .57

 שלא המשכ	 החלטת את לתלות הניסיו	 ולכ	, בתצהירו ברמז ולו נזכר לא זה עניי	 שכ	, אמת

  .עקר ניסיו	 הוא זה במכתב לפרס 

 משפט בבית הצהיר כיו" מר שכ	, מעמדתו בו חזר, כיו" מר באמצעות, הפני  משרד, לכ� מעל א�

 בפסק הדברי  ביטוי לידי באו כ�. פקע ולא בוטל לא מעול  התובעת שרישיו	, גת בקרית השלו 

  ):11.5.2015( גלילי' נ הלוי 407/09) ג"ק( א"בת באומגרט השופט' כב של דינו

התובע ביקש לטעו� כי ההגנה הנוכחית שהינה ייחודית ל'עיתונאות' אינה חלה "

  כלל אינו 'עיתו�' מאחר ופועל ללא רישיו� מתאי�. 2בענייננו, שכ�, לשיטתו, הנתבע 

מר כיו1, סג� הממונה על מחוז ת"א במשרד הפני� העיד כי לנתבעת רישיו� בתוק1 מר כיו1, סג� הממונה על מחוז ת"א במשרד הפני� העיד כי לנתבעת רישיו� בתוק1 מר כיו1, סג� הממונה על מחוז ת"א במשרד הפני� העיד כי לנתבעת רישיו� בתוק1 מר כיו1, סג� הממונה על מחוז ת"א במשרד הפני� העיד כי לנתבעת רישיו� בתוק1 

וי תנאי הרישיו� הנובעות מהעתקת וי תנאי הרישיו� הנובעות מהעתקת וי תנאי הרישיו� הנובעות מהעתקת וי תנאי הרישיו� הנובעות מהעתקת וכי א� היו תקלות טכניות במילוכי א� היו תקלות טכניות במילוכי א� היו תקלות טכניות במילוכי א� היו תקלות טכניות במיל    1975197519751975משנת משנת משנת משנת 

מיקומו של בית הדפוס, הרי שתוקפו לא פקע ולא בוטל. מר כיו1 גיבה את עדותו מיקומו של בית הדפוס, הרי שתוקפו לא פקע ולא בוטל. מר כיו1 גיבה את עדותו מיקומו של בית הדפוס, הרי שתוקפו לא פקע ולא בוטל. מר כיו1 גיבה את עדותו מיקומו של בית הדפוס, הרי שתוקפו לא פקע ולא בוטל. מר כיו1 גיבה את עדותו 

(ההדגשה שלי ." בחווה"ד המחלקה המשפטית במשרד. משכ%, די� טענה זו להידחותבחווה"ד המחלקה המשפטית במשרד. משכ%, די� טענה זו להידחותבחווה"ד המחלקה המשפטית במשרד. משכ%, די� טענה זו להידחותבחווה"ד המחלקה המשפטית במשרד. משכ%, די� טענה זו להידחות

  י.ל) –

 ניתנה המשפט בבית כיו" מר של עדותו כי, הדברי  מתוכ	 ברור הנתבעת לטענת בניגוד, ויודגש

  .המשפטית המחלקה ע  זה בעניי	 שהתייע# לאחר וזאת, 29.12.2013 מיו  מכתבו לאחר

 עדותו את מסר כיו" מר כי ולראות, המשפט בית בתיק לעיי	 הנתבעת יכלה בנקל, מכ� יתרה

 שהציג העמדה מ	 חזרה משו  מהווה המשפט בבית שעדותו, ומכא	. 2014 אוקטובר בחודש

  .במכתבו

 כפי הפני  משרד עמדת לאור, גת בקריית השלו  משפט בית של דינו פסק לאור כי, היה מצופה  .58

, במקומו	 מודעות לפרס  אשדוד עיריית החלטת ולאור, כיו" מר של בעדותו ביטוי לידי שבאה

 ראו( הפני$ משרד הוראות אחר עצמו את מנחה הוא כי בסיכומיו המשכ� הצהרת לאור ובפרט

 במיוחד, במקומוני  שלו הפרסו  מדיניות את ויבח	 ישוב המשכ	 אזי ,)המשכ	 לסיכומי 33 סעי"

 על במקומו	 פרסומי  יבצע המשכ	 כי, בבקשה התובעת ידי על פנייה שנעשתה העובדה לנוכח

  :כ� מלכא מר העיד זה בעניי	. בתחומו המתרחשי  אירועי 

  ?לזה מודע אתה רישיו� יש שלעיתו� שקובע די� פסק יש  .ש"

  .לא  .ת
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  ?לראשונה היו$ בזה נתקל אתה  .ש

  ".אחרי  במשפטי  להתעמק לא כדי מעול  זה את קראתי לא אני  .ת

  . רישיו	ה של קיומו סוגיית את לברר ביקש לא מלכא שמר, מכא	

 נדרש הוא אזי, במקומו	 פרסו  להעדר המשכ	 בידי תירו# רק משמש רישיו	 והעדר היות  .59

  .מסמכותו חרג כיו" מר, ולפיה), לסיכומי  44 סעי" ראו( לטענה בסיכומיו

 הוראות אחר מהרהר איננו הוא ולפיה , כ	 לפני עמודי  כמה שכתב את מהמשכ	 נשכח, והנה

, הפני  משרד של המשפטית הלשכה ע  שהתייע# לאחר, כיו" מר של החלטתו. הפני  משרד

חדל  א  ג , לאור מוציא של רישיו	 לבטל הדעת על מתקבל זה אי	 שכ	, ניתנה בדי	 להשקפתי

 מוציא הפני  ומשרד ,תכלית כל אי	 זו להוראה כאשר, הדפוס בית שינוי על הודעה מסירת באי

  ').לפרוט 43 – 42' עמ סודרי' הגב של בעדותה ראה( ההודעה קבלת לאחר אוטומטי באופ	 רישיו	

 ממנו מנע לא שאיש הרי, ניתנה סמכות בחוסר כיו" מר של החלטתו כי, בכנות המשכ	 סבר וא   .60

  .לה בניגוד לפעול רשאי המשכ	 אי	 ,ההחלטה משזו. זו החלטה כנגד משפטי בהלי� לעתור

 לא, כיו" מר שהציג המתוקנת העמדה ולאור, גת בקרית השלו  משפט בית של דינו פסק לאור

 שסברה הנתבעת ודווקא, התובעת מטע  המשפט בבית לעדות כיו" מר של בהזמנתו צור� היה

 כ	 עשתה שלא והעובדה, לעדות אותו להזמי	 צריכה שהיתה היא", מסמכותו חרג" כיו" שמר

  .מעדותו חששה כי מלמדת

 של בקיומו אמיתי באופ	 התעניינו לא מלכא ומר שהמשכ	 בעובדה ספק למישהו עוד נותר א   .61

, לכ� הלב תשומת את להפנות יש אזי, הפרסו  לאי כתירו# זו בעובדה אחזו רק אלא, שיו	יר

 כי, טענתו בשל, במקומו	 פרסומי  מבצע איננו הוא כי, התובעת את להזהיר טרח לא שהמשכ	

 יבצע כי בבקשה למשכ	 פנתה התובעת, מכ� יתרה. עיתו	 להוצאת כדי	 ברישיו	 אוחזת איננה היא

, כלפו	 מר של לתצהירו 19 בסעי" ראו. (זו לפניה להשיב כלל טרח לא והמשכ	, אצלה פרסומי 

' לפרוט 30' עמ מלכא מר של בעדותו וכ	; התובעת של המוצגי  בתיק 'ט ובמוצג הנתבעת מנהל

  ).20 � 12' ש

 את מזמ	 היה, התובעת מ	 זה בעניי	 פנייה שקיבל לאחר בוודאי, לב בתו  פועל אשר ציבורי גו"

, כ� עשה לא שהמשכ	 העובדה. קיי  שהוא ככל המחדל את לתק	 לה ומאפשר, לבירור התובעת

  .במקומו	 פרסו  בהיעדר ענייני לא שיקול של קיומו על מלמדת

 למרות כי, מתברר היה, זה בעניי	 וממשי אמיתי בירור נער� היה שאילו, לעיל האמור מ	 עולה  .62

 בעלת( אשדוד עיריית, מרכז למחוז הדפוס העברת על ההודעה מסירת שבאי לכאורה המחדל

 הרישיו	 את ביטל לא מעול  הפני  משרד, במקומו	 לפרס  ממשיכה) במשכ	 המניות מ	 100%
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' הגב של מעדותה ,מכ� יתרה'); לפרוט 41' עמ סודרי' הגב של בעדותה ראו( פקיעתו על הורה ולא

 ואשר, ברורה איננה כלל שתכליתו טכני מחדל הוא ההודעה מסירת שבאי שהמחדל עלה סודרי

 דבר של בסופו שעשתה כפי, מרכז למחוז הודעה מסירת ידי על קצר זמ	 בתו� בנקל לתיקו	 נית	

, יצויי	). גת בקרית השלו  משפט בית של ובקביעתו' לפרוט 42 – 41' בעמ עדותה ראו( התובעת

  .9.5.2017 מיו  החל מרכז ממחוז ג  רישיו	 לתובעת נית	 ההודעה מסירת לאחר כי

  הסיכומי$ למועד ועד הנתבעת לגישת ג$ רישיו� התובעת הציגה בו מהמועד

  ".תחילתו על מעיד סופו" זה פרק של בתחילתו שצויי	 כפי  .63

 וג ) 28.5.2017 ביו  המשפט לבית התובעת שמסרה בהודעה( רישיו	 למשכ	 שהוצג לאחר ג 

 יש זו עובדה. במקומו	 לפרס  שלא" מדיניותו"ב המשכ	 המשי�, ברישיו	 הצור� שבוטל לאחר

  .זה בנימוק לב תו  בחוסר המשכ	 של ההיאחזות על במובהק להצביע בה

  אפקטיביות היעדר בשל פרסו$ היעדר

 אפקטיביות כל שאי	 נטע	, התובעת של במקומו	, פרסומי  ביצע לא שהמשכ	 לכ� נוספת כטענה  .64

 של האפקטיביות שבה , אחרי  במקומוני  לפרס  בחר המשכ	 שכ	, זה במקומו	 בפרסו 

 של הצרכני  ציבור ע  שתיטיב זו להיות צריכה הפרסו  ומדיניות, יותר גבוהה היא הפרסו 

  ).המשכ	 לסיכומי 6 סעי" ראו( במשכ	 התרבות אירועי

 ולמצער, אובייקטיביות בדיקות ביצע לא והמשכ	 היות, להידחות הטענה די	, להל	 שיתואר כפי  .65

 המדיה באמצעי פרסו  של לאפקטיביות הקשור בכל, שבוצעו לבדיקות ביחס ראייה כל הביא לא

  .השוני  במקומוני  ובפרט, השוני 

 המדיה באמצעי התפוצה לאפקטיביות ביחס" בדיקות" נעשו כי, העיד מלכא שמר לומר יש תחילה  .66

 של לפרסו  מיועד והוא היות, אפקטיבי בלתי נמצא התובעת של במקומו	 והפרסו , השוני 

  ).31 � 29' ש' לפרוט 27' עמ ראו" (ומוסכי  מספרות" מטע  מודעות

 העדר בשל", באשדוד השבוע" במקומו	 לפרס  שלא החליט המשכ	 הטענה פי�שעל העובדה לאור  .67

 נכלל מדוע לתהות יש אזי, 9.5.2017 ליו  עד כדי	 רישיו	 לתובעת היה לא הנתבעת ולגישת, רישיו	

 שלגישתו בעניי	 משאבי  להשקיע המשכ	 מצא טע  מה. שנעשו" בדיקות"ה במסגרת המקומו	

  .רישיו	 היעדר בשל במקומו	 פרסו  יתבצע לא כ� או וכ� היות, תועלת חסר הוא

 יתבהר שעוד כפי שכ	, כלשה	 בדיקות נעשו לפיה בטענת המשכ	 אמו	 כל נות	 אינני, ויודגש  .68

 נערכו שלא מעדותו עלה , שנשאל מר מלכא,שאלות של ארוכה סדרה לאחר, הדברי  בהמש�

  .השוני  המדיה באמצעי הפרסו  לאפקטיביות ביחס כלשה	 אובייקטיביות בדיקות
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" המגזי�" במקומו	 הפרסו  לאפקטיביות ביחס ההחלטה כי, היתה מלכא מר של גרסתו תחילה  .69

 שני  7 במש� מוסדות שניהל העובדה מכוח, שלו המקצועי והניסיו	 הידע בסיס על התבססה

 די כי, אותו הנחו ואלה", מובנה דעת שיקול פי"על נקבע, שלי המקצועי הידע" ,לטענתו. בהצלחה

  :אשר) 21 � 14' ש' לפרוט 26' עמ ראו" (המגזי	" אחד במקומו	 בפרסו 

 אתה וש� ובקהילה החברה של החיוביי� הדברי� את מביא יותר, לתרבות משדר יותר"

  ".והבילוי, והתרבות הפא� את מחפשי� שה� הקוראי� את מוצא

 השבוע" במקומו	, ולפיה, עובדתי בסיס כל חסרת היא שג , מלכא מר של האמירה מתווספת לכ�  .70

  ".מספרות"ו" מוסכי "ל פרסומות רק לראות מצפה הוא" באשדוד

 על וחזר שב הוא זאת במקו  א�, זו מהתבטאות בו לחזור הזדמנות ניתנה מלכא שלמר, יצויי	

  ).23 – 14' ש' לפרוט 28' עמ ראו( צרכיו ומה שלו הקהל מיהו יודע המשכ	 לפיה תשובתו

" המגזי�" של הקוראי  היות בדבר, למסקנתו עובדתי בסיס הראה לא מלכא שמר לעובדה מעבר  .71

 בימי קניותיו את עור� בעודו ולפיה, שלו עדותו מתו� נסתרת זו שגרסתו הרי", תרבות מחפשי"

 השבוע" ה	, העיתוני  שני מופצי , קניות מבצע הוא בו מקו  שבכל בכ� מבחי	 הוא, שישי

  ).20 � 18' ש' לפרוט 31' עמ ראו" (המגזי�" וה	" באשדוד

  . זהי  ה  ההפצה מקומות כאשר, היעד לקהלי ביחס הגרסה את לקבל נית	 לא, בהתא 

 השבוע"ו" המגזי�" מקומו	 של הקוראי  קהל לאופי ביחס מלכא מר של אלה שאמירות, מכא	  .72

 לחשו" כדי בה	 ויש, להסתמ� המשכ	 היה יכול עליו, ראייתי/עובדתי בסיס כל לה	 אי	", באשדוד

  .במקומו	 לפרס  שלא בהחלטתו, המשכ	 של ענייניי  הלא שיקוליו את למעשה הלכה

 מר הודה זה ובעניי	, אלה אמירות ביסס עליו הנתוני  בסיס מהו מלכא מר נשאל עדותו בהמש�  .73

 ההחלטה כי תחילה שהעיד ולאחר התפתחה גרסתו שמכא	 אלא. מקצועי סקר נעשה לא כי, מלכא

 שאי	 למסקנה הגיע לבד לא כי, ומסר גרסתו את שינה שהוא הרי, העשיר נסיונו על התבססה

" מקצועיי " צוותי  של בדיקה לאחר התקבלה זו החלטה אלא, המקומוני  בשני בפרסו  צור�

  ').לפרוט 29 – 28' עמ ראו( בעניי	 החלטות ומקבלי  דני  אשר

 בסיס ומהו למסקנה צוות אותו הגיע מה בסיס על, המשפט בית ידי על מלכא מר נשאל כאשר  .74

  ): 4' ש' לפרוט 29' עמ ראו( השיב תחילה, שלו הנתוני 

  ". ומחליטי� דיו� יש"

 29' עמ ראו( מלכא מר השיב ,נוספת פע  השאלה ונשאלה זו בתשובה הסתפקתי לא וכאשר

  ): 8 � 6' ש' לפרוט
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 וה� התקשורת לכלי חשופי� ובעצמ� באשדוד וחיי� באשדוד עובדי� העובדי� כל"

 אישי ידע של הערכות של מצטבר ידע של בדיקות אלה מתאי� אחד כל מה יודעי�

 מכרז יוצא רישיו� יש שאכ� יוחלט א� כי אומר אני זה ולפי והצוות העובדי� של

  ..."מסודר

 נשענה, מקצועית בדיקה על ולא, אובייקטיבי  נתוני  על מבוססתה בדיקה על שלא מכא	

  ".אשדוד השבוע" במקומו	 לפרס  שלא, שהתקבלה ההחלטה

 התקיי אי	 אחיזה בראיות, פרט לעדותו של מר מלכא שלא גובתה במסמכי  תומכי , לכ� ש  .75

 דיו	 של פרוטוקול . כ� לש  ההמחשה,השוני  המדיה באמצעי הפרסו  באפקטיביות ממשי דיו	

 את מלכא ומר המשכ� גזרו ממנו" הנתוני$ מסד" הוצג לא וג , המשפט לבית הוצג לא שכזה

 בחובה, במקצת ולו, עומדת איננה, מלכא מר ידי�על שתוארה כפי", הדעות החלפת" .מסקנותיה$

  .מהימ	 עובדתי בסיס על החלטותיו את לבסס ציבורי גו" על החלה

 החובה קיו  על העליו	 המשפט בית עמד), 1983( 29) 3(לז ד"פ, הפני$ שר' נ ברגר 297/82 #"בבג  .76

  :החלטה קבלת טר  ושיטתית הוגנת עניינית בדיקה לקיי 

 וא�, ושיטתית הוגנת, עניינית בדיקה של תוצאה מקרה בכל להיות חייבת ההחלטה"

 ומחשבה עיו�, בדיקה הבקשה של נימוקיה לאור או עניי� של אופיו לאור מתחייבי�

 הסתמכות תו%, הול� עיו� ובלי יד"במחי החדשה הפנייה את לדחות אי�, חוזרי�

 תו% או, בעניי� להחליט הדעת שיקול הוענק הסמכות לבעל כי, העובדה על בלעדית

 ".מחדש בחינה טעונה שהיא ייתכ� אשר, הימי� משכבר בהחלטתה דבקות

 צוות ידי�על דיו	 התקיי  שאכ	 ככל, הראשונה בפע . פעמיי  חובתו את המשכ	 הפר, בענייננו  .77

 בדיקה על ולא, הצוות חברי של" הרוח הל�" על החלטתו את ביסס המשכ	 כאשר, המשכ	

 מודעות יפרס  המשכ	 כי בבקשה, התובעת של פנייתה כאשר, השניה בפע . אובייקטיבית

 לבדיקה שזכתה מבלי אשדוד עיריית של המשפטי לייעו# או לדוברות היתה כלא נשלחה, במקומו	

  ').לפרוט 30' עמ מלכא מר של עדותו  ראו( ועניינית הולמת

 חובת על העליו	 המשפט בית עמד), 1987( 1) 1(מא ד"פ, המשפטי$ שר' נ אלוני 852/86 #"בבג  .78

  :החלטה קבלת טר  נתוני  לאסו" הרשות

 בכל, להיות חייבת החלטה כי), 45' בעמ, ש�( אמרנו ההחלטה קבלת דר% לעניי�"

, העניי� של אופיו לאור, וא�; ושיטתית הוגנת, עניינית בדיקה של תוצאה, מקרה

 ובלי יד במחי החדשה הפנייה את לדחות אי�, ונשנות חוזרות ומחשבה בדיקה נדרשות

 הדעת שיקול הוענק הסמכות לבעל כי, העובדה על בלעדית הסתמכות תו%, הול� עיו�

  .שינוי טעונה שהיא ייתכ� אשר, הקודמת בהחלטה דבקות תו% או, בעניי� להחליט
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 ידי"על חלטה קבלת של תהלי% בקיו� ביטויה ושיטתית עניינית בחינה לקיי� החובה

 בדר%, מורכב שיהיה הראוי מ� זה תהלי%. החוק פי"על לכ% הסמכות לו שהוקנתה מי

 הסמכות להפעלת המוחשי הביטוי ה� אשר, וחיוניי� בסיסיי� שלבי� ממספר, כלל

, ל"הנ] 38[ 297/82 צ"בגב כאמור. בחוק שהוגדר לנושא התייחסות תו%, המשפטית

  :השלבי� ה� אלו, 49' בעמ

), כאלה ישנ� א�, הנוגדות המקצועיות הדעת חוות לרבות( הנתוני� וסיכו� איסו1'...

 את ג�, חלופות תיזות של במקרה, הכולל דבר( הנתוני� של המשמעויות בדיקת

 ההחלטה סיכו�, ולבסו1) הנוגדות התיזות של ומגרעותיה� מעלותיה� בדיקת

 תיעשה כי, בחשבו� יובאו הענייניי� השיקולי� כל כי, מבטיח זה כגו� תהלי%. המנומקת

 הביקורת בשבט להעביר נית� אותה, החלטה תגובש וכי, טענה כל של הוגנת בחינה

  '."והציבורית המשפטית

 לצור� הדרוש הנתוני  לאיסו", אד  של להסגרתו הקשור בכל נתוני  איסו" דומה אי	 אמנ   .79

 זה לעניי� לקבוע נית� לא" כי ,נפסק זה ובעניי	, ציבורי גו" של הפרסו  תקציב של הוגנת חלוקה

 " עיוני חומר ובי� ראיות חומר בי� " החומר כמות או והדיו� העיו� מידת שעניינ�, אחידי� דפוסי�

" אלוניבג"# "" (.דרישותיו " מקרי� סוג ולכל, נסיבותיו " מקרה לכל כי, החלטה מת� לצור% הדרוש

 החליט בטר , אובייקטיבי נתוני  איסו" של כלשהו הלי� ביצע לא המשכ	, שבענייננו אלא), ל"הנ

  .המשכ	 הוק  לשמו תרבותי/הציבורי המרחב מ	, קוראיו ציבור ואת, המקומו	 את להדיר

 ובדבר אשדוד בעיר ביותר הנפו# המקומו	 היות בדבר התובעת טענות כי, טוע	 בסיכומיו המשכ	  .80

 ידי�על שהוצג TGI' חב סקר את לקבל ואי	 בסיס כל חסרות, לפרסו  ביותר האפקטיבי היותו

 ונתונה שנויה מהימנותה כי, מפעיל שהוא המחקר שיטת על לומר שנית� המעט" שכ	, התובעת

  ).לסיכומי  79 סעי" ראו" (במחלוקת

 בראיות ראייתי ביסוס חסרות זה בהקשר התובעת טענות שכ	, זו בטענה הנתבעת צודקת  .81

, בלעדי פרסו  כאמצעי בה לבחור ביקשה לא הנתבעת. רבותא כל אי	 שבכ� אלא, אובייקטיביות

 של בעדותו די זה בהקשר. כלל אצלה מפרס  איננו והמשכ	 חר  עליה שהוטל היא טענתה אלא

 ומודפסי , זהה תפוצה בעלי ה " המגזי�" והמקומו	" באשדוד השבוע" המקומו	 כי, מלכא מר

. השניי  בי	 הבחנה על להצביע בנטל תעמוד שהתובעת כדי, גליונות של דומה במספר לכאורה

 להבחנה טע  כי הנתבעת ומשטענה, מותרת בהבחנה שמדובר להראות לנתבעת הנטל עובר מכא	

  .משקלו בכל עליו רוב# זה בעניי	 הנטל אזי, הפרסו  של באפקטיביות הוא

  

  

http://www.nevo.co.il/case/17918050
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  לפרס$ שלא בהחלטה ענייניי$ שיקולי$ היעדר

 צריכה בו באופ	 העליו	 המשפט בית ד	) 19.1.2017( ישראל משטרת' נ גליק 2063/16 א"ברע  .82

  :מנהלית החלטה להתקבל

 יודע, כיו�. עילות של שורה והצמיח השני� במהל% התעצב המינהלי הדי�"

 במהירות סמכותה את להפעיל חייבת הציבורית הרשות כי משפטי� פרח כל

 צריכה הרשות החלטת כי); הפרשנות חוקל 11 סעי1 ג� וראו( הראויה

 להיפגע שעלול למי שימוע זכות לית� יש כי; עובדתית תשתית על להתבסס

 משיקולי� להבדיל ענייני� שיקולי� רק לשקול הרשות על כי; מהחלטתה

, ענייני� וניגוד פני� משוא מתו% שלא לפעול; החלטותיה את לנמק; זרי�

 לפעול " אלה כל של ולסופ�; סמכותה במסגרת לפעול; שוויוני באופ� לפעול

 כי לומר נית�, ההופלדיאני במוב�. ומידתית סבירה החלטה ולקבל בהגינות

 שלא המינהלית הזכות לפרט עומדת, המינהלית הרשות של אלה חובות מול

 ותהא יכול המינהלית הזכות. חוקית לא מינהלית החלטה ידי על להיפגע

 להיפגע שלא הזכות, דהיינו, שלילית או, רישיו� לקבל הזכות כמו, חיובית

  )."140, 136 ,המינהלית הזכות – זמיר( המינהל ממעשה

, ענייניי  שיקולי  לשקול היה חייב, הפרסו  תקציב בחלוקת הקשור בכל בהחלטתו המשכ	

 את המשכ� הפר אלה בכל. שיוויו	 על לשמור חובה ותו�, מתאימה עובדתית תשתית על בהתבסס

  .חובותיו

 בידי רישיו	 של לקיומו הקשור בכל לא, ממשית בדיקה נעשתה שלא העובדה על עמדתי לעיל  .83

 כאמור, מכ� יתרה. השוני  המדיה באמצעי הפרסו  של לאפקטיביות הקשור בכל ולא, המקומו	

 מטע  בי	, במקומו	 מפרס  איננו הוא כי, לתובעת להודיע טרח לא א" המשכ	, לעיל 61 בסעי"

 מכתב אליו שנשלח לאחר כ	 עשה לא וא", אפקטיביות העדר של מטע  ובי	 רישיו	 העדר של

  ).התובעת של המוצגי  בתיק 'ט נספח ראו( התובעת של מטעמה

 נמצאו במקומו	 פרסו  להעדר המשכ	 הציג אות  שהנימוקי  ובעובדה, לעיל באמור די לכאורה  .84

 בהחלטתו זרי  שיקולי  ושקל בשרירות נהג שהמשכ	 מסקנה לבסס כדי, סרק כנימוקי ידי�על

  .במקומו	 לפרס  שלא

  .הבאות העובדות על ג  לבסס נית	, חיזוק עוד טעונה שאיננה א", זו מסקנתי את

 לפרסומות מיועד המקומו	 כי, העיד מלכא מוטי מר, המשכ	 מנהל, לכ	 קוד  שתואר כפי  .85

  .במקומו	 פרסומי  מפרס  איננו שהמשכ	 לכ� כנימוק וזאת", ומוסכי  מספרות"ל

http://www.nevo.co.il/law/4667/11
http://www.nevo.co.il/law/4667
http://www.nevo.co.il/safrut/book/19423
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 הציבור ולפיה, בה הגלומה ההנחה בשל, האחד; מרכזיי  טעמי  משני מקו  לה אי	 זו התבטאות

. בתחומו להציג המשכ	 החליט שאות  התרבות אירועי את צור� איננו ומוסכי  מספרות הצור�

 מר הגדיר אותה אוכלוסייה על נמנה שאיננו למי רק מיועד המשכ	 של שהרפרטואר ככל, השני

 שירות מת	 על שאמו	 כמי הציבורי לתפקידו בכ� חוטא הוא אזי, ומוסכי  מספרות כצרכני מלכא

 ליהנות שזכאי , והמוסכי  המספרות לצרכני ג  זה ובכלל לעיר מחו# וא" באשדוד הציבור לכל

  .האישי לטעמ  בהתא  תרבות ממופעי

 לא" באשדוד השבוע" המקומו	 קוראי ואת התובעת את מידר שהמשכ	 ,להוסי" יש האמור לכל  .86

 מלשלוח נמנע מכוו	 באופ	 ג  אלא, בתחומו המתנהלי  למופעי  ביחס מודעות מפרסו  רק

 תקשורת מאמצעי כתבי  זומנו אליה  אירועי  לסקר יבואו אשר, לכתבי  זימוני  לתובעת

 משלוח על איסור קיי  כי, נטע	 לא, זה בעניי	'). לפרוט 32' בעמ מלכא מר של עדותו ראו( אחרי 

 הפועלי  כתבי  תקשורתיי  לאירועי  לזמ	 או, כדי	 רישיו	 בידו אוחז שאינו למי קומוניקטי 

 עיתו	 לזמ	" יפה לא זה" כי, מלכא מר העיד זה במקו . רישיו	 ללא הפועל תקשורת באמצעי

  ).�10 8' ש' לפרוט 32' עמ ראו( בו לפרס  שלא שהוחלט אירוע לסקר

 ולפיו, אצלה שהתקבל ל"דוא) א"י מוצג( שלה המוצגי  לתיק צרפה שהתובעת ,לציי	 יש זה בעניי	

 הנחה אשר, המשכ	 של בהוראה בוטלה" הזהב תור" פסטיבל את לסקר התובעת שקיבלה הזמנה

  .התובעת ע  לעבוד שלא הציבור יחסי משרד את

 את מידר לב תו  וחסר שרירותי באופ	 שהמשכ	 בכ�, להשקפתי, במובהק תומכת, זו עובדה

, המקומו	 של במידור רק מדובר אי	, ויודגש, מפעילותו מוחלט באופ	" באשדוד השבוע" המקומו	

, אשדוד העיר תושבי על נמנה ככולו שרובו, המקומו	 של הקוראי  קהל את ג  מכ� כנגזר אלא

  .עירונית חברה של לפעילות חשו" ולהיות לדעת זכאי, מיסי  משל  ובהיותו וככזה

" רישיו	 העדר" בדבר התירוצי  וכי, שרירותית היתה המשכ	 של שהחלטתו לכ� נוספת תמיכה  .87

 שלא ההחלטה מאחורי שעמדו הפסולי  למניעי  ככסות רק ניתנו" הפרסו  של אפקטיביות"ו

 הנעשה את המסקרי  אינטרנט אתרי שלושה שישנ  בכ� למצוא נית	, במקומו	 פרסו  לבצע

 הנראה ככל הקשור" (אונליי� אשדוד), "מבעליו חלק הוא גלילי שמר" (10 אשדוד" – אשדוד בעיר

  ". נט אשדוד" ו") המגזי	" במקומו	

 ראו" (נט אשדוד" �ו" אונליי� אשדוד" האינטרנט באתרי פעילותו את מפרס  שהמשכ	 חולק אי	  .88

  ).�24 22' ש' לפרוט 32' בעמ מלכא מר של עדותו

, רישיו	 טעונה איננה האתר שהפעלת א" על", 10 אשדוד" באתר מפרס  המשכ	 אי	 מדוע לשאלה

" כמעט גולשי� לו היו לא, נפתח היה לא הוא בהקלקות נגיש היה לא" האתר כי מלכא מר השיב

  .תומכת אובייקטיבית ראיה כל הוצגה לא אלה לבדיקות ג ). �18 17' ש' לפרוט 33' עמ ראו(
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 במקומו	 לפרס  אשל ההחלטה ביסוד ענייניי  נימוקי  עמדו שלא, מסיק אני המכלול 	מ  .89

  ".באשדוד השבוע"

 עמי למר) במשכ	 דירקטור( שוש	 חיי  מר אמר אות  לדברי  נדרש אינני, לעיל מסקנתי לאור  .90

, במקומו	 מפרס  איננו המשכ	 מדוע לשאלה בתשובה ביניה  בשיחה, התובעת מנהל, כלפו	

  ):התובעת של המוצגי  בתיק 'ח מוצג – המצור" והדיסק השיחה תמליל ראו( ולפיה 

 הבנאד� את להבי� תנסה, ל% אגיד אני אבל.... מלכא מוטי ע� דיברתי לא אני"

  ".מש� בא שזה מניח אני, בקיצור אז... הזמ� כל עליו מלכלכי�

 ודי, בלבד בהשערה שמדובר ומכא	, מלכא מר ע  זה בעניי	 שוחח לא כי, בשיחה אמר שוש	 מר

  .זו אמירה על כלשהיא מסקנה לבסס לא כדי בכ�

  מלכא ומר המשכ� על ביקורת של קיומה

'), לפרוט 36' עמ( ובעדותו מלכא מר של לתצהירו 62 – 52 בסעיפי  מצוי לכ� ורמז, הדבר ייתכ	  .91

 בעיריית נוספי  וגורמי  מלכא מר, המשכ	 של חרי" מבקר מהווה" באשדוד השבוע" שהמקומו	

  .אשדוד

 אינ , הטוב הטע  מ	 חורגי  ה  כי סבור הוא א  ג , ציבור איש כלפי שנשמעי  ביקורת דברי  .92

 הדבר משמעות אי	, זאת ע  יחד. המנהלי המשפט כללי של הפרה ותו� בשרירות לנהוג לו מתירי 

  . הפקר הוא הציבור איש של הטוב ששמו

הערכי  המתנגשי  בי	 חופש הביטוי להגנה על הש  הטוב בהקשר לפגיעה באיש ציבור מגני  

על חופש הבעת הדעה והביקורת בשיח הציבורי, ומחייבי  איש ציבור לקבל עליו ביקורת עניינית 

יא קשה. השיח הציבורי, שבא לידי ביטוי בי	 היתר בעיתונות חופשית, זוכה להגנה הוגנת, ג  א  ה

רחבה במשטר דמוקרטי, א� מאיד� אינו חסי	 מפני כל פגיעה שהיא בכבודו של אד , ובכלל זה 

  איש ציבור.

  ).4.8.2008( שרנסקי' נ נודלמ� 89/04ראו: ע"א 

 זו ביקורת ג . ביקורת הטעו	 את ולבקר ס" שומר להוות, היתר בי	, הוא העיתונות של תפקידה  .93

" בער תוכחת וֹשנא, דעת ֹאֵהב מוסר ֹאֵהב"  בבחינת, ראיות על ומבוססת עניינית שתהיה צרי�

 היא התרופה, אלה מגבולות חורגת שהביקורת ככל. אד  של לגופו ולא'), א פסוק', ב פרק, משלי(

 היה משל עצמי די	 בעשיית ולא, לעשות כ� שראוי סבור הציבור שאיש ככל, משפטי להלי� בפנייה

  .השופט וג  התובע ג 
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        סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�

 גו" בהיותו עליו החלי , וההגינות השיוויו	 בכללי עומדת איננה המשכ	 של המתוארת ההתנהלות  .94

 מת	 העדר מכ� ויתרה", אשדוד השבוע" במקומו	 פרסו  העדר. הציבור את לשרת שנועד ציבורי

 אמצעי בי	 בשיוויו	 לפגיעה רק לא גורמת, במשכ	 האירועי  את לסקר המקומו	 לכתבי אפשרות

  . המשכ	 פעילות על מידע מקבלת שלמי  ציבורי  של להדרה גורמת אלא, דומי  תקשורת

 לעיר שמחו# לקהלי  ג  מכווני " אשדוד ידיעות" �ו" דרו$ כא�" המקומוני  כי, ונטע	 היות  .95

 אזי", באשדוד השבוע" לקוראי" המגזי�" קוראי בי	 מלאה חפיפה שאי	 סבירה ובהנחה, אשדוד

 מספרות" הצור� ציבור להיותו שפרט", באשדוד השבוע" את הקורא שהציבור הדבר משמעות

 לו מידע לקבל האפשרות ממנו נמנעת זאת ולמרות, המשכ	 לגירסת ג  בדבר חטא לא", ומוסכי 

  .אשדוד העיר תושב בהיותו זכאי הוא

) 2(נו ד"פ, והשיכו� הבינוי שר' נ בישראל הערביות המקומיות הרשויות ראשי ועד 727/00 #"בבג

  :נפסק) 2001( 79

 יסוד ער% הוא השוויו� שעקרו� כ% על דברי� ולהרחיב לשוב צור% אי� כי נראה"

 מחייב מעמדו נוכח. הדמוקרטי משטרנו בבסיס הוא עומד וכי, המשפטית בשיטתנו

 עקרו� כי פע� לא ציינו א1. סמכויותיה מכלול בהפעלת הרשות את השוויו� עקרו�

 צריכה זו הקצאה. המדינה תקציבי בהקצאת מדובר כאשר הרשות את מחייב השוויו�

 זמיר השופט מפי שנאמר כפי. ברורי� קריטריוני� פי"ועל שוויוני בסיס על להיעשות

 השר' נ בישראל הערבי המיעוט לזכויות המשפטי המרכז " עדאלה 1113/99 )"בבג

 :170' בעמ, 164) 2(נד ד"פ, דתות לענייני

 המדינה את, כל קוד�, מחייב הוא. במדינה ציבורי גו1 כל מחייב השוויו� עקרו�'  

 בראש, חל הוא. המדינה פועלת בה� התחומי� כל על חל השוויו� עקרו�. עצמה

 וא� קרקע א�, המדינה של המשאבי�. המדינה של משאבי� הקצאת על, ובראשונה

 ליהנות זכאי� האזרחי� וכל, האזרחי� לכל שייכי�, אחרי� משאבי� ג� וכ�, כס1

  .'אחר פסול שיקול או מי�, גזע, דת מחמת הפליה ללא, השוויו� עקרו� פי על מה�

...  

 זכויות מימוש לצור% המדינה תקציבי בהקצאת מדובר כאשר שבעתיי� נכוני� הדברי�

  ."לבריאות או לדיור, לחינו% כזכות בסיסיות

  ).13.1.2013( הרטמ� זאב' נ עלית נצרת עיריית 6145/12 מ"עע: ג  וראו

, ענייני בסיס כל ללא בשיוויו	 פוגעת" באשדוד השבוע" במקומו	 לפרס  שלא המשכ	 החלטת  .96

  .האחרי  למקומוני  זה מקומו	 בי	 הבחנה של לקיומה מוצקה עובדתית תשתית שקיימת ומבלי



  
  בית משפט השלום באשדוד

    

 ויות הבמה הפיס אשדוד בע"מהמשכ� לאמנהשבוע באשדוד בע"מ נ'  22528�02�16 ת"א
  ואח'
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 של הקוראי  ציבור בכל אלא, בתובעת רק לא פוגעת" באשדוד השבוע" במקומו	 הפגיעה

 אירועי קיו  על מידע וקבלת תרבות קבלת של הציבורי המשאב מ	 ליהנות זכאי  אשר, המקומו	

  .תרבות

  הסעדי$

, כנה על לעמוד יכולה איננה שהיא הרי, בסיס כל ללא בשיוויו	 פוגעת המשכ	 והחלטת היות  .97

  :ידה�על המבוקשי  ההצהרתיי  לסעדי  זכאית התובעת ,ובהתא 

  .מודעות ברכישת הקשור בכל התובעת את לרעה מלהפלות לאלתר תחדול) המשכ�( 1 הנתבעת

 ובמקומוני$ התובעת של במקומו� שלה הפרסו$ מדיניות את לאלתר תבסס) המשכ�( 1 הנתבעת

 הדרושי  הנתוני  לאיסו" עד. ושיוויוניי$ ענייניי$ קריטריוני$ בסיס על, 4 – 2 הנתבעות של

 במקומוני  הפרסו  תקציב חלוקת 1 הנתבעת תשקול, זה בעניי	 מושכלת החלטה קבלת לצור�

  .1.11.2017 ליו  נכו	 המקומוני  של ההדפסה נתוני בסיס על

 זה סכו . 3 20,000 של כולל בסכו  ד"עו טרחת ובשכר התובעת בהוצאות תישא 1 הנתבעת

  .זה מועד בחלו" כחוק וריבית הצמדה הפרשי ויישא, יו  30 בתו� ישול 

  

  .כחוק ערעור זכות

  

  , בהעדר הצדדי .2017נובמבר  13, כ"ד חשוו	 תשע"חנית	 היו ,  

             

 

 יהודה ליבליי�, שופט

 

  

  

  




