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  (המשיב) 
  
 

 החלטה

  

  

למניעת ) "התובעת" וגלובק בע"מ" (להל�:ז, רכשנהריה נקניק "לפניי בקשת התובעת,  .1

 #1965לחוק איסור לשו� הרע, תשכ"ה 21פרסו� של הליכי בית המשפט בהתא� לסעי� ה

(להל�:  ). הנתבע, מר דוד שטר�,בהתאמה "חוק איסור לשו� הרע"" והבקשה"(להל�: 

 תשובתה עומדת על בקשתה. בתגובתו התנגד לבקשה, והתובעת ב "),הנתבע"

 

אותה הגישה התובעת כנגד הנתבע מכוח חוק איסור  * 557,000בתביעה כספית על ס� עסקינ�  .2

פרס� הנתבע באתר "טבעוניוז" אותו מפעיל,  2017פי הנטע�, במהל� שנת לשו� הרע. על 

�  פרסומי� שוני� בגנותה של התובעת העולי� כדי לשו� הרע.  ובמקומות אחרי

 

 תמצית טענות התובעת

"טבעוניוז" אותו  #ישה ג� לאחר הגשת התביעה באתרעת, הנתבע ממשי� להכפלטענת התוב .3

מפעיל, וכתב, בי� היתר:" ...זאת למרות שזה לא סוד שהחברה מתפרנסת מהרג מכוו�, שיטתי 

 ."� והמוני של בעלי חיי

 

  ותהדיוני�, כדי לנגח אהטענות וההתובעת טוענת כי הנתבע משתמש בתביעה, לרבות כתבי  .4

ניסה במסגרת קד� לטענתה, הנתבע באתר האינטרנט בבעלותו ולמנ� את האתר. כמו כ�, 

 קרקס תקשורתי". הלי� המשפטי "לאירוע של הסתה" ו"להמשפט הראשו� בתיק להפו� את ה

 

  תמצית טענות הנתבע

הנו מקדיש חייו "לעידוד חמלה כלפי , התובעת מנסה להיטפל אליו כאשר לטענת הנתבע .5

 חיי� על פני האר-" ולגרור אותו לבית המשפט  באמצעות תביעה מופרכת. המיני�  ה

     
  פרנקל�אושרי פרוסט שופטת בכירהכבוד ה פניל

 

 נקניק נהריה כשר, זוגלובק בע"מ  :תתובעה

  )(המבקשת
  נגד

 

  דוד שטר� :נתבעה
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קיימת חובה מוסרית וחוקית ראשונה במעלה לידע את הציבור, הניזו� הנתבע טוע� כי  .6

ני�, מהי עוצמת מחיי� אחרות, "למה ה� נותני� יד� , למה ה� גורמי�, את מי ממ מצורות

 ."� הרוע והסבל הכרוכה בכ� , ומה מכניסי� לתו� גופ� ולתו� גו� ילדיה

 

יתנהל מאחורי דלתיי� סגורות ותחת מניעת פרסו�, לטענת הנתבע, לא יתכ� כי הלי� זה  .7

כי על התובעת לפעול בשקיפות   ,כאשר יש לסוגיה שבנדו� חשיבות ציבורית. עוד טוע� הנתבע

 ובאופ� גלוי וחשו� לציבור הצרכני�, כאשר התובעת מנסה לחסו� זכות זו באמצעות הבקשה. 

 

 דיו� והכרעה 

8.  �לחוק יסוד  3נקודת המוצא כי על ביהמ"ש לדו� בדלתיי� פתוחות, מצאה את עיגונה בסעי

א� בית אחרת בחוק או "בית משפט ידו� בפומבי, זולת א� נקבע  הקובע כי: השפיטה

  לחוק בתי המשפט הקובע בסעי� קט� (א), כ�: 68וכ� בסעי� המשפט הורה אחרת לפי חוק. 

  "(א) בית המשפט ידו� בפומבי."

  

על הרציונליי� העומדי� ביסוד הדרישה לפומביות הדיו� וחשיבות�, עמדה כב' השופטת 

). 05.04.06( , נגד מדינת ישראלחברת החדשות הישראלית בע"מ  11793/05ארבל בעניי� ע"פ 

באותו עניי� מבהירה כבוד השופטת ארבל, את העקרונות ביסוד השיטה, ואומרת כי שלושה 

  מרכזיי� עומדי� מאחורי עיקרו� פומביות הדיו�. �רציונליי

  

זכות הציבור לדעת, מג� על זכותו של הציבור לקבל מידע על הרשויות  #הרציונל הראשו�  

לציבור להיחש� לעבודת הרשות בענייננו, הרשות השופטת, ללמוד אותה באופ� שיאפשר 

.�הרציונל  ולבקרה, כמו ג�, יאפשר גיבוש סדר היו� הציבורי ויסייע לפרטי� לגבש עמדותיה

בבסיס עיקרו� פומביות הדיו� הינו תרומתו לשיפור איכות ההחלטה הניתנת בסו�  #השני 

לשפיטה מתו� משוא פני� או דעה מוקדמת.  ההלי�, ומבטל מעצ� קיומו את האפשרות

מתייחס לאמו� הציבור ברשויות הציבור, על מנת שצדק לא רק יעשה אלא  #הרציונל השלישי 

.�  ג� יראה, דבר המוביל למניעת הרוש� שהדי� נעשה במסתרי� תו� הפעלת שיקולי� זרי

י, ונקבע לא אחת חוק#על#עקרו� פומביות הדיו� זכה, אפוא, בשיטת משפטנו למעמד חוקתי

כי הוא מהווה מרכיב יסוד במשטר הדמוקרטי שלנו, התור� לתקינותו של ההלי� המשפטי, 

 היוע( 5285/93ע"א  המשפט ולמימוש חופש הביטוי (ראו לביצור אמו� הציבור בבתי

)). מעקרו� זה נגזרת, מ� הסת�, ג� 1995( 340, 318) 1( פ"ד מט  המשפטי לממשלה נ' מרו�,

ידיעות אחרונות בע"מ נ'  4963/07ע"א הזכות לפרס� דברי� שנאמרי� בבית המשפט (ראו: 

 )).27.2.2008(פורס� בנבו,  פלוני

http://www.nevo.co.il/case/17925822
http://www.nevo.co.il/case/17925822
http://www.nevo.co.il/case/2257982
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"הינו אחד העקרונות החוקתיי� המרכזיי� שביסוד שיטת  א� כ�, עקרו� פומביות הדיו� 

המשפט שלנו. בשמירתו טמונה, כידוע, אחת הערובות העיקריות לתקינותו של ההלי� 

 �מראית פני הצדק השיפוטי, ה� בתחו� עשיית הצדק ובירור האמת, הלכה למעשה, וה� בתחו

  ).1991( 451, 444) 2(, פ"ד מהוילנר נ' מדינת ישראל 353/88ע"פ  קבל ע� ועדה" (

  

לפומביות הדיו� חשיבות במישורי� רבי�, שוני� ומגווני�, היא מאפשרת ביקורת ציבורית 

על הרשות השופטת, היא מבססת את עקרו� חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, ושומרת על 

בעניי� זה את דברי כבוד  ואמו� הציבור במערכת המשפט. (ראו תקינות ההלי� השיפוטי

 קניג נ' עיתונות זהב בע"מ�ד"ר אורלי אינס 1386/14רעא בעניי�  5ופטת חיות פסקה הש

)12.04.2014.((  

  

חריג לעיקרו� הפומביות, א�  לחוק הנו  21סעי� נקבע כי " אורלי אינס קינגד"ר  בעניי� " .9

 21בסעי� בפסיקה שדנה  השימוש בו הוגבל בפסיקה למקרי� מתאימי� המצדיקי� זאת.

ו הוכח כי במקרה בו נקבע, כי יש לאסור את הפרסו� רק מקו� ב חוק איסור לשו� הרעל

עקב  שתוספת הפגיעה, שמתאפיינות בכ� מיוחדות וכבדות משקלמדובר מתקיימות נסיבות 

פרסו� הדיו� בתובענה (להבדיל מהפגיעה המקורית הנטענת, שעליה מתבססת התביעה) 

אבי יצחק נ' חברת  3614/97רע"א תהיה חמורה במיוחד, ותצדיק את איסור הפרסו� (ראו: 

כב' השופטת שטרסברג כה� סברה ש� )). 1998( 70, 26) 1(, פ"ד נגהחדשות הישראלית בע"מ

כי נדרשת הוכחה בדבר סיכו� מוחשי לפגיעה קשה ובלתי מוצדקת בשמו הטוב של התובע על 

 .נת� צו איסור פרסו�ימנת שי

  

חוק ל 21סעי� לא כל פגיעה בש� הטוב עשויה להצדיק מת� צו על פי נקבע ש� כי  ,כמו כ�

. גרימת מבוכה ואי נוחות לצדדי� המתדייני� או לצדדי� שלישיי�, היא איסור לשו� הרע

ית המשפט בתביעה אזרחית בכלל ובתביעת לשו� הרע בפרט, וא� בכל מחיר שגרתי בפניה לב

  .מקרה שכזה יאסור בית המשפט את פרסו� ההלי�, לא יישאר דבר מעקרו� פומביות הדיו�

  

 מ� הכלל אל הפרט.  .10

לאחר שעיינתי בטענות הצדדי�, לא מצאתי בבקשה נסיבות חריגות המצדיקות מת� צו 

ייננו, עסקינ� בחברה ידועה ומו1רת המוכרת מרכולתה בענאיסור פרסו� בתובענה דנ�. 

לחוק איסור לשו� הרע הנו חריג לפומביות הדיו�,  21כאמור, סעי� המזו�.   ברשתותלציבור 

להציג נסיבות חריגות ומיוחדות  יות הדיו�בועל המבקש לסטות מההלכה בדבר פומ

דיו� בדלתיי� פתוחות מאפשר , אמור. כומהחוק המצדיקות סטייה מההלכה הפסוקה

הביטוי וזכות הציבור לדעת, את עקרו� חופש  מבססביקורת ציבורית על הרשות השופטת, 

http://www.nevo.co.il/law/74372/21
http://www.nevo.co.il/law/74372/21
http://www.nevo.co.il/law/74372
http://www.nevo.co.il/case/5905875
http://www.nevo.co.il/case/5905875
http://www.nevo.co.il/law/74372/21
http://www.nevo.co.il/law/74372
http://www.nevo.co.il/law/74372
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ההד התקשורתי לו זוכה  על תקינות ההלי� השיפוטי ואמו� הציבור במערכת המשפט. ושומר

 סטייה צדיקמ אינו ,ההלי�, ככל שקיי�, וזאת כתוצאה מהסוגיה המרכזית אשר עולה בו

נקבע בפסיקה כי החשיפה הפומבית של ההלי� הנה חלק  כברמעיקרו פומביות הדיו�, כאשר 

 . ובתביעת לשו� הרע בפרט ,בתביעה אזרחית בכללאותו משלמי� בעלי הדי�  "המחיר"מ

כדי להוות הצדקה  דנ�  מצאתי  להוסי� כי אי� בפרסו� חדש נטע� שלא עלה במסגרת התביעה

 . פני התובעת הדר� לכלכל צעדיה בהתא� לסדרי הדי�, ופתוחה ללחסיו� ההלי�

  

  הבקשה נדחית.לאור כל המקוב( לעיל, 

  

  הוצאות הבקשה תישקלנה בסו� ההלי�. 

  

 .�  המזכירות תמציא החלטתי זו לצדדי

  

  , בהעדר הצדדי�.2018דצמבר  02, כ"ד כסלו תשע"טהיו�,  נהנית

       

                 
  




