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<#1# > 10 

 11 
 12 

 13 פרוטוקול
 14 הערת בית המשפט: 

באמצעות   זאת,  המעצר.  מבית  בהשתתפותו  אלא  העצור,  בנוכחות  שלא  מתקיים  זה  בהליך   15הדיון 

 16. השיחה אינה מוקלטת. שיחה חסויה מתאפשרת בין העצור לבין הסנגור, באמצעות קו  VCמערכת  

התש"ף מעצרים(,  )דיוני  חירום  שעת  לתקנות  בהתאם  הכל  נפרד.  שה2020-טלפון  בעקבות  ,   17ותקנו 

 18 התפרצות נגיף הקורונה. 

 19 

 20 עו"ד עידן שני:  

 21 וא אביעד משה.  ה אני מזהה עבור בית המשפט  כי העצור 
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והם   פורמלית.  בקשה  הגישו  הם  נסרקה.  ולא  קמא  משפט  לבית  בקשה  הוגשה  המקדמי,   1לעניין 

 2ר לא היו  היחידים. זו טענה הטכנית המהותית. היחידים שהיו צד להליך בבית משפט קמא. כל השא 

יש לו בערעור כשלא היה בשלב ראשון. אף אחד מהנוכחים פרט    3צד להליך. איני  יודע איזה מעמד 

 4 לכאן שלא הגיש בקשה אבל נכח בדיון. לא הארץ ולא וואלה, נכחו אבל לא היו צד להליך.  

 5 אני מתייחס למי שעמד מולי בדיון הקודם. וכך גם בית משפט צריך להתייחס.  

 6לבדוק החלטה של בית משפט קמא, אם יהיו טענות שלא נטענו. לא היו צדדים להליך.  איך אני יכול  

 7גופי תקשורת מולי. יש נציגים מסוימים שטענו טענות    5לבוא ולהתלבש  איני יודע מה הטענות שלהם.  

 8 מסוימות. בדיונים הקודמים עמדו נציגי תקשורת שלא נמצאים כאן היום.  

 9 זר או בקשת ביטול מ של עצמם. הם היו  יכולים להגיע עיון חו

 10 זה לא מונע מוואי נט לטעון את הכול. הם צד פורמלי.  

 11 

 12 עיתון הארץ:    –מר בן זכרי 

 13לעניין הזה, לדעתי זו הפרדה מלאכותית שנעשית כאן. כי בדיון הראשוני נציגי תקשורת מדברים בשם  

 14כולם. רוצה לומר ברוב המקרים שאנו מבקשים צווי איסור פרסום באולם נוכחים הרבה יותר אנשים  

 15 מאשר נציגי תקשורת שטוענים.  

 16 לכאן.  אני רוצה לתקן את חברי, הוא לא למד על העתירה שלי בדרך 

 17 

 18 מר לירן לוי:  

לשנות   התקשורת  נציגי  של  והבקשה  כאן  הדיון  הכול  בסכך  הדין.  עורך  של  הטענה  את  מבין   19איני 

 20החלטה של בית משפט השלום. זו לא פעם ראשונה שבית משפט השלום מקבל החלטה ונציג ספציפי  

 21 לא היה נוכח בדיון.  

 22 חשוב  לי שגם הארץ וגם וואלה שהגישו את הבקשה שנהיה צדדים בתיק.  

 23 

 24 
<#2#> 25 

 26 

 27 החלטה 

 28 

 29 

 30מהפן הפורמלי אכן ייתכן שמי שלא הגיש בקשה לביטול הצו בפני הערכאה הדיונית אינו רשאי להגיש  

 31ערעור, אולם מעשית אין לכך כרגע חשיבות רבה מבחינת קיום הדיון כאן, משום שאין חולק שלידיעות  

 32יעון המלא המהותי  , וכלי תקשורת זה שיגר באי כוח לטעון בשמו, כך שהטאחרונות קמה זכות ערעור

 33 יהיה שטוח בפני  בית המשפט גם במסגרת בירור ערעורו של ידיעות אחרונות.  
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 1היה ומי מהמערערים הנוספים המיוצגים על ידי הכתבים הנוכחים ירצה להוסיף דברים, יהא זה טעון  

 2 אישור של בית המשפט ואזקק קודם לכן שוב לעמדתו של עורך דין שני.  

 3 
<#3#> 4 

 5 
 6 במעמד הנוכחים. 29/09/2020, י"א תשרי תשפ"אה היום ניתנה והודע

 7 

 
 

 סגן נשיאה, ואגו אריאל 

 8 עו"ד בן מעוז:  

 9 ברצוני לדעת האם החלטה זו חלה גם על משפחת הנפגעת באמצעותי.  

 10 

 11 עו"ד שני:  

 12אקל על העניין ועל בית המשפט, לא אעמוד על כך שחברי או נציגי כלי התקשורת האחרים לא יאמרו  

 13 דברים בדיון.  

 14 

 15 שני:  עו"ד 

ברירת   מבחינת  שגויה  מוצא  מנקודת  יצא  לא  השלום  משפט  בית  האם  שואל  המשפט  בית   16כאשר 

אטען   בכלל  כך,  אומר  ראשון,   שאני אתייחס  מסכימים  גם  שחבריי  ומאחר  הפרסום,  של   17המחדל 

 18 מסודר.  

מיום   היא  הראשונה  היתה  20.9ההחלטה  הנכבד.  משפט  ליבת  אותה  הגשתי  לבקשה  צורפה  ולא   .19 

 20ת התקשורת שיושבת כאן. שלאחר שהייתה הסכמה בין הצדדים אז, זאת אומרת החשוד  נוכחות לנציג 

 21והמשטרה לאיסור פרסום, ציינה נציגת התקשורת באותו הדיון שהם מבינים והם לא טוענים לפרסום  

 22סום שמו  מבינים לגבי איסור פר אומר אנושמו.  מפנה לפרו' יש שם כותרת נציגת התקשורת. הפתיח 

 23קירה לא מבינים. ואז בית משפט קמא נתן החלטה להתיר פרסום של כל החקירה ופרטי  לגבי שאר הח

 24 ימים.   5החקירה ולאסור פרסום שמו. מן הסתם לא הוגש ערר זה היה בהסכמת הצדדים. חלפו להם 

 25להחלטה זו הגענו מתוך ידיעה אמיתית אין כאן שום פולישטיק, אבל נאמר לגבי הסכמה של איסור  

 26הגשת כתב אישום. לא חלק טוען משטרתי. בהחלטה נאמר, תלכו תביאו את עמדת    פרסום שמו עד 

חשוב   משהו  שיש  אחריו  בדיון  אחריו,  לדיון  מגיעים   ואז  לדיון.  הגענו  ותחזרו.  העבירה   27קורבן 
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 1.המערערת כאן על כל שלוחותיה לא נותנים לאמת או למציאות לערוך סיפור טוב. לא כתוב מה באמת  

 2ין, מה אמר החשוד, אולי זה מעניין בכותרת. אני לא מכיר הליך במעצר  יי לא מענ היתה החלטה. אות

 3ימים שנותן לחשוד לדבר. אך הוא דיבר. הוא אמר שני משפטים. אמר את מה שאמר. דומה לא רק  

הי הכותרת. אם  היא  המערערת  כי  מעניינות  הם  ה יבכותרות.  פרקליטות  משפטית.  יתה  מדבר   4 יתי 

 5וניטין, אין דבר כזה, גם אם זה נכון לא על זה ביסס בית משפט את ההחלטה.  שנה מ  45אמרו בגלל  

 6בית משפט קמא אומר בפירוש לא היה לזה זכר באף אמצעי תקשורת ולא בהחלטה. אני אוסר פרסום  

 7יתה לא נמצאת כאן . שואל אותה בית שמפט קמא  י שם כי יש כאן קטין. וכל הדיון. חבל שהנציגה שה

 8 לוננת או המשפחה מוכנים להסיר.  אתם בדקתם אם המת

 9ת משפט. לא בדקו את עמדת המתלוננת. היא אמרה לא בדקנו אבל בתיקם  יב ישים לב מה היה באדוני  

 10  ן מהסוג הזה משלמים מחיר. לא הוא משלם מחיר. נציגים שלהם. החשוד ישלם מחיר. אני לא פה טוע

 11זה הבן שלו. לא נאמרה על זה מילה. על זה  עונש. אני פה כי המחיר שדיברה עליו הנציגה זה הקורבן.  ל

 12 ביסס בית משפט קמא את החלטתו.  

טעות   לא   מהטעות,  ונתעלם  בחזרה  נהפוך  אם  גם  הסמנטית.  ברמה  היוצרות  היפוך  לגבי  ער   13אני 

 14פט קמא לומר לא הוכחתם. הנטל עליכם. ממש לא. לא נאמר כך.  ששרשרת. לא הובילה את בית מ

 15ר בשער. ולא  ט. כאן בית משפט צריך לעצולא פייסבוק ולא ואינש. אני י מה הקורבן מבקשמעתאומר 

 16 להיכנע לרצון הציבור בשלב הזה.  

 17 אמרתי בדיון הדיון הזה חשוב.  

 18איני מקבל את הערת אדוני. זה מדרון חלקלק. אני עומד בערעור ובוחן רק את החלטת בית משפט  

 19 קמא.  

 20ומבקרת. לא רוצה תקשורת מערערת שמציבה,   אני מכבד את רעשי הרקע. אני רוצה תקשורת חזקה

 21 אני מכבד את הכול, לא יכול להיות מצב שבעולם בית שמפט נותן צו ומפרים אותו בדרך.  

 22הטענה שלהם זה כבר פורסם, זה בניגוד  לחוק. הסעיף אומר לא יפרסם את שמו או כל פרט שיסגיר  

 23את התמונה שלו לפני הדיון הזה   את שמו. כשהיא מפרסמת את שמה או אח שלה פרסם בפייסבוק  

 24 התקשרנו למשטרה והוא הסיר את זה.  

 25אנו מבינים את המצוקה. הוא עשה את זה מתוך מקום מסוים. אנו יודעים להיות. נשאר בי אבקש של  

 26 אנושיות.  

 27מה קרה, זה מדרון חלקלק. בסוף שבוע הפרו בצורה גסה את הצו. אדם מוביל דעת קהל אומר, שם  

 28מחלוקת על כך. זה נאמר בצורה גלויה. המשטרה לא נמצאת כאן כמערערת .למרות  פס. לא תהיה  

 29 שהם פרסמו. המשטרה לא ערערה היא ירדה מכך. הם ביקשו הם היו חלק.  

 30 אני מסכים עם בית המשפט אני מסמן וי שאני לא פה לצרכי חקירה.  
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 1, ומגיע  קבלים מעמד בדיוןמה שאני רוצה לומר, אשמח שחבריי ישיבו על כך כשהם צד לדיון, והם מ

בצורה   להתייחס  צריך  בעיניהם,  להם,  חן  מוצאת  לא  שהחלטה  שבגלל  מצב  להיות  יכול  לא   2הזו. 

 3 כשהחלטה לא מוצאת חן בעיניי, אני מיישר קו. לא אצא נגד בית המשפט.  

 4מה הטענה השם שלה ידוע לכולם. ואפשר לדעת מי הילד. בעיתון המערערת ביום שישי שלהם, לא רק  

 5שהיתה כתבה שמפנה את כל הציבור לכו ותראו כיצד ברשתות החברתיות הפרו את הצו, הם לא עשו  

 6 את זה אבל הפנו את כל הציבור לרשתות החברתיות.  

מה   השופט,  מי  על  יפה  כתבה  בכותרת,  בשורה  אחרי  מיד  הכתבה,  את  לקרוא  ביהמ"ש  את   7מפנה 

 8   חושבים על השופט וכן הלאה. 

 9בכדורגל אם עומד מאמן ואומר השופט איקס הוא נקנס. אם הייתי אומר דבר כזה במקרה הרע הייתי  

 10 מאבד את הרישיון. לי  מאד קשה, כך לא שומרים על מערכת.  

 11לא היינו עומדים כאן היום, בתיק גננות קיבלנו איסור פרסום. כי עד עכשיו לא הגישו כתב אישום.  

 12יש כאן קטין. זה לא נאמר באף מקום. גם הסב וגם החשוד אומר    כאן ה מהות אומרת דבר מסוים.

 13בצורה זהירה, זו טענה מקוממת, הוא עדיין רוצה להגן על בנו. לא חשוד בתקיפה שלו מעולם לא היה  

 14 חשד כזה. האמירה שלו כאפוטרופוס היא שרירה וקיימת 

 15 תיים שלוש.  בא בית שמפט קמא ואומר לא רוצה שיסתובב בבית ספר ויגידו לו אחד ש

 16יתה להם עילה לומר לא לפרסם. לא היינו כאן בחיים. אם היינון כאן  י שה 14 -ו 13אם היו ילדים בני 

 17 בית משפט היה שואל יותר שאלות את הצד השני.  

 18אבל יש כאן ילד בן שנתיים, אני אומר יש כאן רצון עז ומוצדק מצד המשפחה והמתלוננת. לא יכול  

 19לשפוט אותם. אבל אם ניתן נשימה, למה נועדה, להתקררות. אם בשלב שהכל חם במעצר ימים. אני  

 20יר  מבין רוצים לשרוף את המועדון. בוא ננשום. כי החלטת אדוני היום היא אל חזור. אי אפשר להחז

 21אחורה ברגע שיצא לפרסום. האם לא צריך לעשות את זה בזמן טוב יותר. אם יעשו דיון בבית משפט  

 22לענייני משפחה ששוללים מהחשוד את העובדה שהוא חלק מהחלטות על הילד הזה בסדר. אנו לא  

לזה   בפירוש.  בהחלטה שלו  זה מה שבית משפט כותב  בשבילו.  טוען  אני לא  צריך  בית מששם.   23פט 

האם  להתי משיחס.  שבית  מצידי  העובדה  אמר  בעולם.   מוגזמת  הכי  ההחלטה  את  עשה  קמא   24פט 

 25 שם שלו.  התרשמי שהוא טייס. אני מונע ממך לרשום את  

 26ברגע שאדוני עושה איזון אני אומר ברור שסיי של מתלוננת הוא כזה. אבל אם מציגים על המאזניים,  

 27אחוז    50רת, מה הנזק שייגרם אם נקבל את  ההשוואה ברורה. אני רוצה לעשות השוואה אח  50-50

 28אחוז האחר. בשלב זה לא יודעים. מדוע? לא הגענו לכתב אישום. לא    50הזה לעומת אם נקבל את  

 29בשלב הזה,  שבית משפט קמא  מופרך ראינו את החומר לא ראינו מה יש מעבר. לכן אני אומר זה לא 

 30פסידים. ואז אמרו, אדוני גם העיר לי  אומר בשלב זה לא מאשר פרסום שמו. מה יקרה מה אתם מ

 31 בצדק. אנו לא כאן לשיקולי חקירה.  

 32 
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 1אני רוצה לומר, אתן דוגמה כדי שאדוני יבין מה הפחד. אני באמת בסוף שבוע האחרון עם כל הערכה  

 2שיש לי לכל גוף תקשורת. נבהלתי. כי  מחר בבוקר אם שבעלה אנס את הילדה, היא תאמר 'לא מעניין  

 3יצא מזה ככה. אפרסם את השם שלו בכל מקום. על חשבון  הפגיעה צינית באנשים    אותי הוא לא

 4 האלה. זה מדרון חלקלק.  

 5את הטענה הזו היא היתה מקוממת .כי לא יכול להיות   ןאם לצורך העניין היה פוגע בילד, והייתי טוע

 6ת משפט לא עשה  שאני משתמש בילד, להפך כשאני אומר רב הנסתר על הגלוי. אני שוקל כל מילה ובי

 7 אני מבקש לתווך את החלטה הזו.   את זה. לתת לו לדבר זה יצר כותרות שגויות.

 8אסיים רק כדי להבין שהדיון הזה סרק. החלטת בית משפט קמא הוא עד יום חמישי או עד הגשת כתב  

 9וא  לבוא עוד יומיים ושופט בית משפט קמא יקבל החלטה על בסיס כל הנתונים ולא לב  םאישום. יכולי

 10ולהיכנס בדלת אחורית ולטעון. איני חושב שצריך לטעון  לגופו אלא צריך להסתכל על ההחלטה אם  

 11 היתה נכונה פלוס הטעות הראשונה שלא הובילה לשום דבר. 

 12ימים. יכול להיות שהדיון    4אני נותן נשימה כי בית משפט מסתכל על התמונה במלואה ואז נבוא יעוד  

 13 יתייתר. אבל לא כעת.  

 14 

 15 ד גליק:  עו"

 16המצב המשפטי כאן ברור כשמש. אין להמתין יומיים משום שהחלטה דלמטה פוגעת פגיעה בעיקרון  

 17 יסוד חוקתי בנסיבות אלה לא ממתינים אפילו שעה. עשה טעות משפטית יש לתקן אותה.  

 18ארצה להתייחס לטענה צינית של ניסיון של החשוד לתפוס טרמפ על הקטין. ממש כך. אדוני זו מעבר  

 19 זו טענה שאין בה מאומה.   ן ייגם לגוף הענ ציניות ולטעמי גם הכיעור בטענה זו, ל

 20מילה במילה לכל החשודים יש ילדים.    עשרות מקרים אמר ואני כמעט מצטטבית המשפט העליון ב

 21מבוגרים וכו' זה ירוקן    םילפרסם אודות חשד כי לחשוד יש ילד ט יקבלו את הטיעון לא  פאם בית מש

 22 מכל תוכן את פומביות הדיו. כי זה דיון רוחבי.  

 23ה'. וזה לא קרה כאן.    70מתי בית משפט יתחשבו בטיעון כזה, אם מבססים את מה שכתוב בסעיף  

 24חודי ששולל מכל חשוד אחר שיש לו ילד קטין. לכן התרעמתי על הדוגמה שחברי  יצריך להיות משהו י

 25ה קטינה והאם רוצה לפרסם. לא, במקרה שלנו, הקטין הוא בוודאי לא הקורבן  הביא שהאב פגע בילד

 26 הישיר של המעשה שנעשה כאן. הדוגמה כאן אינה מן העניין. 

 27 

יבסופו   אדוני  אם  בין  יום  קיצוניחב של  סבירות  חוסר  את  לבחון  בעיניי  הזה,  בתיק  המצב  את   28  ת ן 

 29שני המקרים מגיעים לאותו מצב שיש את  מבראשית, ב   םדוני יבחן את הדבריאם אבהחלטות. וגם  

 30פט צריך לעשות.  לו בלי להזכיר את הבדיקות שבית משה'.  שבית משפט יוציא צו פרסום אפי  70סעיף  

 31 יש מבחן ראשון על נזק ראשון לחשוש. לא הוכח שום נזק שנגרם בעבירות מסוג זה.  
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 1י העבירות ניסו לומר שמאחר וזו  לגבי סוגי עבירות. חשודים באונס, בעבירות מין, חשודים בכל סוג

 2 עבירה נחשבת לבזויה, אז נגרם נזק חמור. הטענות האלו נדחו על ידי בית משפט העליון באופן עקבי.  

על מקרים על מסורה.  הפסיקה מדברת  גם באותם מתי מעט מקרים  קובע    ואז  בית משפט   3שבהם 

 4שיגרם נזק לחשוד, בית שמפט צריך להשתכנע שיגרם נזק נוסף לחשוד שבאינטרס הציבורי בפרסום.   

 5 עדיין בית משפט קובע מחמת האינטרס הציבורי שבפרסום ידו של כל הפומביות בעליונה.  

 6 אצלנו אנו לא שם. לא עברנו את המשוכה הראשונה.  

 7פט יסטה מעיקרון חוקתי, צריכה להיות  לית. צו שיפוטי כדי שבית משהצו ממילא הוא גם חסר כל תכ

 8תכלית ראויה. צריך להיות היגיון פנימי בתוך ההחלטה. בהחלטה של בית שמפט דלמטה לא זו בלבד  

זה   אם  כאן,  'מנה  שחברי  מהנימוקים  נימוק  הוא  הנימוק  אם  היגיון.  אין  מהותיים,  כשלים   9שיש 

 10 הנימוק, הוא גם לא מתקיים.  

 11ברגע שבית משפט  לא אסר לפרסם את שם הקורבן, ולא אסר לפרסם שהקורבן היא רעייתו של החשוד  

 12אז מה התכלית שמשיג הצו? יש גם שיקולים רוחביים מערכתיים. הצו שהוא רק מנהיג את מערכת  

 13 המשפט, אין ביטוי אחר, רק גורם לפגיעה הוא מוצא לתכלית שהיא כלום. זה לא מוסיף מאומה.  

 14לפי שלב שני של המבחן האינטרס    . ה, אין הצדקה לסטות מכל הפומביותב שבו לא משיגים מאומבמצ

 15 הציבורי הוא בוודאי גובר.  

 16דיון הראשון. גם אם היו הסכמות ערכן כקליפת השום. כך קובעת  חברי דיבר במרומז על הסכמה ב

 17רץ לאחרונה. אי אפשר  הפסיקה. לראשונה קבע כבוד השופט הנדל, גם בית משפט העליון בעניין פ

 18 לעשות הסכמה שיש לה שלושה צדדים שרק שניים נתנו הסכמה.  

 19עם כל הכבוד למשטרה. הציבור הוא צלע במשולש הזה. לכן אני אומר שלא טרחתי להתייחס לנימוק  

 20 הזה כי אין בו כלום. ממילא בית משפט יכול בכל עת.  

 21מר, אבל בדבר אחד אני קורא לאדוני לרענן  בדבר אחד אני חושב שאפשר להסתדר גם בלי הטיעון שאו 

 22פרסם אודות חשדות של עבירות מין. אותו דבר יש  0הלכה. בית המשפט העליון אמר שיש חשיבות ל

בצורה   יעשו  אלה  מעין  שדברים  החשיבות  רציונל.  אותו  הוא  הרציונל  אלמ"ב.  עבירות  לגבי   23לומר 

 24 מכל הפומביות היא חשובה.   יוחרגושקופה ולא  

 25 

 26 משטרה: נציג ה

 27המשטרה נכנסת לענייני איסור פרסום כשמדובר בעילות מסוימות כגון שיבוש וכידוע החקירה מאד  

 28דינמית בנושא של, במקרה של דיון ראשון ששם נציג המשטרה הסכים לאיסור פרסום לא היה מדובר  

 29ך גם  על איסור פרסום אלא ניהול דיון בדלתיים סגורות בהתאם למה שהכתיב השטח באותו רגע. כ 

 30 ציין בית משפט קמא. עדיין לא נמסרה תגובת הקורבן.  

 31נכון להיום אין כל מניעה חקירתית לפרסום שמו של החשוד. אין כל הצדקה  חקירתית לאסור פרסום   

 32 גם במקרה זה וגם במקרים דומים.  
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 1 עו"ד גליק:  

 2. חזקה על המשטרה זו בעצם המדינה זו לא רק עמדת האם בסוגית הקטין אלא גם עמדת המדינה

 3וממשי לפגיעה המשטרה   י במקרים רבים כאשר יש חשש אובייקטיבמדינת ישראל אם מצאה סיבה.. 

 4 משתפת עם בית משפט את החשש הזה.  

 5 

 6 עו"ד בן מעוז:  

 7ארצה להתייחס לטיעון חברי לענין הזמן. חברי טען שייתכן שעוד יומיים או שלושה או ארבעה דברים  

 8 יתקררו. המחוקק מודע היטב לשלב המשפטי ולמצב המשפטי שבו הוא קבע בחוק, שמותר לפרסם.  

 9שהדברים   שעות ממועד החקירה. כאשר ברור 24ברירת המחדל כפי שבית שפט יודע היא פרסום תוך 

 10 א התקררו. הוא בחר לנסח את החוק כפי שהוא. ולכן הטענה אינה נכונה.  ל

 11 

 12דבר נוסף, האפשרות היחידה של בית משפט היום לקבל את הטיעון של חברי, היא לקבוע בפסק הדין  

 13שמי שניסה לרצוח את אשתו לעיני בנו הקטין בזמן שבנו הקטין משותת בדם אמו, הוא זה שמבקש  

הסיבה   וזו  עליו  של  להגן  שעמדתו  לטעון  הציבור.  מפני  מבית משפט מחסה  מבקש  שהוא   14היחידה 

 15החשוד עדיפה על עמדתה של האם ששוכבת כעת בבית חולים במצב קשה בשל מעשיו של החשוד, זו  

 16בדיחה עצובה. ואם בכך מסתכמות טענות בא כוח החשוד, אני סבור שאין לבית המשפט כל בסיס  

 17 משפטי לקבל טענותיו.  

 18 

 19 עיתן הארץ:   –מר בן זיכרי 

 20אני יודע שהדברים ישמעו לא הכי משפטיים שיש אבל אני נוגע בליבה משפטית של דיונים אלה לצערי  

 21 לא נגעו בדיון הזה.  

 22החלטתי להתעלם מהדיון של החלטה של השופט אמוראי בנוגע לאופוזיציה ששם את בית משפט מצא  

 23 עצמו באופסייד ציבורי לא נעים.  

ל ארצה  מידת  כן  מה  להסביר  ידוע  אני  תמיד  ולא  תפקידי  את  תופס  אני  שבה  לדרך   24התייחס 

 25הנות מחופש עיתונאי נותנת לציבור  יהדמוקרטיות שנשברת שפוגעים ליבה. אני יודע שהיכול שלי ל

 26 את אחד הערכים הכי חשובים. הם יכולים לנהל שיח, להסיק מסקנות על סמך מידע.  

 27בתמונה אין ממש לעודד את השיח הזה. יותר מזה, גם השופט אמר  מגיע חברי ואומר שבפרסום השם ו

 28 את אותם דבירם. שלא רואה איך השם והתמונה יועילו לשיח הציבורי.  

 29פט רשאי ל דון בה כאן מה מידת הסכנה הנשקפת מהפרסום.  יחידה שבית משלהערכתי השאלה ה

 30אמוראי בהחלטה זו. גם בדיון הזה  אדוני דיבר על היפוך יוצרות. אני מסכים עם  חברי, כמו השופט  

 31 וגם חברי עורך הדין לא נשמעה ולו טענה אחת על מה איך החשוד נפגע.  
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 1פגיעה כלכלית, נפשית הוא מאיים להתאבד. הוא בתא מבודד בשב"ס ? כלום. זה זלזול שאנו נתקלים  

 2 בו טיעונים שקופים עקרים בלי כלום מאחוריהם.  

שהמשטרה   השוואה  לעשות  רוצה  להביא  אני  צריכה  היא  מסיבה  של  קיומה  על  לאסור   3מבקשת 

 4טיעונים גם כשיש ביקורת שמציגים בצד אחד. זה לא משנה יש כאן עבודה. כאן בערך הזה כלום ושום  

 5 דבר.  

 6רבה פעמים  אמר כאן ידידי קצת צהוב, קצת רוצים דרמה. כעיתונאי זו תחושה שאני יוצא איתה ה 

 7בעליון שמדברים על חשיבות אבל כאן בבית    ןדימה שיש פסקי  נדם. לפעמים  מבית שמפט כולל שופטי

 8דיונים על איסורי פרסום    100ם. אני אמנם עיתונאי צעיר אבל הייתי מעל  ימשפט שלום זה לא מתקי 

תימוכין לטענה שיש   ראיה עם  איזו  הציג  הסנגור  דיון שבו  היה  הפסדתי מבלי שפעם אחת   9ברובם 

 10 פגיעה. יש פגיעה אני מסכים.  

 11רוב שופטי השלום היו מקבלים את ההחלטה הזו. הצטברו כוכבים והחלטה מצאה  ל ארד לפרט.  מהכל

אנשים   איתי  יסכים  אדוני  גם  במשחק.  לא  אתם  אומר  האופסייד  לי.  זרה  איזה  באופסייד.   12עצמה 

 13 שפרסמו לא באו במטרה עבריינית.  

 14זה לא נוהל פעם אחת בכל  בכל אופן בהחלטה הזו יש גם כשל לוגי וגם משפטי. כשל משפטי שבתיק ה

 15הדיונים לא הוצג ולא תימוכין אחד לפגיעה. דבר שני, השופט אמוראי לקח על עצמו תפקיד של מי  

 16 מכתיב דעת קהל.  

 17דבר שלישי, אני מנסה לאמץ את כל כישורי הלוגים, ההחלטה אמר נכונה עד החלטה אחרת או כתב  

 18הפגיעה היום קשה יותר מעוד שבוע? הוא לא    אישום. כל אחד יודע שהתיק יהיה לכתב אישום. אז מה

 19קשר את זה לטובת הילד באיזה מבחן  פסיכולוגי שייערך לו או איזה חוות דעת מקצועית. כלום הגשת  

 20 כתב אישום. היום זה רע עוד שלושה ארבעה ימים זה בסדר. 

 21 

 22 אתר וואלה:   – מר לירן לוי 

 23אני רוצה להוסיף לצערי הרב זה לא מקרה ראשון של אלמ"ב, יש מקרים שהסתיימו ברצח. זה לא  

 24המקרה. אבל שם לפני מספר חודשים ברק בן עמי. בהוד השרון. ניסה לרצוח את רעייתו. בית משפט  

 25נענה לבקשת התקשורת ופרסם את שמו למרות שיש לו ילדים, כולם עדים לאירוע. ניסה לרצוח אותם.  

 26אני מנסה להבין למה דווקא במקרה זה תהיה פגיעה לעומת מקרים של ברק בן עמי וילדיו. לא שמעתי  

 27שום טיעון רציונלי שברור לכל בר דעת, קראתי את פרו' הדיון הקודם, שהתיק הזה הולך לכתב אישום.  

 28לפרסם  ויש כאן מספיק. צריך לפרסם. אבקש להתיר את הפרסום באופן מידי. כשנצא מהאולם נוכל  

 29 את הדבר הזה.  

 30 

 31 

 32 
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 1 עו"ד שני:  

 2א תקשורת. אם מחליטים שנציגת התקשורת היא של כולם, צריך לשאת  שהיתה הסכמה לל  ןצייחברי  

 3בכך. כי בדיון הראשון מופיע בפרו' שנציגת התקשורת היחידה שהיתה באולם, אמרה לגבי שמו מובן  

 4 שצריך לאסור את פרסום שמו. מה השתנה מאז.  

 5העשן שזרקו לפני  דבר שני, שהשתמשו באמירות. לומר שם את הציבור באופסייד. זה בדיוק רימון  

 6הדיון. כשמתחיל הדיון רואים את היעדים. מה שקרה בסוף אנו מביניים מה התכלית. לומר אני כבית  

 7שמפט נכבד בערכאת ערעור אנו מצפים מבית המשפט תחנך את בית משפט השלום, בוא נלביש את  

 8צריך לעשות. אבל  הטיעון של אלימות נגד נשים בדיון הזה. כאילו מישהו באולם חושב שזה לא מה ש

 9 פרסום שמו של החשוד שכל המקר ידוע. זה מה שיגרום להם.. 0האם 

 10צריך לפנות לצד הזה. לא לבית משפט השלום. מתי שנחמד לכם. מתי שלא נחמד לכם לומר הציבור  

 11 נמצא באופסייד. הוא לא נמצא באופסייד. זו החלטה מאוזנת והגיונית.  

נציג  עומד  היה  לו  המשפחה,  נציג  בצורה    לגבי  שנשקלו  דברים  אומר  והיה  הקודם  בדיון   12המשפחה 

 13 אמיתית, היו מתייחסים אחרת.  

 14באמצע הדיון יוצא נציג המשטרה לשאול את קורבן העבירה. לא יודע אם דיברו. זה לא נכון משפטית  

 15  וזה לא הוגן להיכנס... יש גבול לכמה אנו יכולים להתייחס להליך הזה. השיח הוא חשוב. חבריי דיברו 

 16 מדם ליבם. זו לא אכסניה. בית משפט בהחלטתו היום לא מתיר את דמם של האנשים.  

 17צריך להסתכל בצורה רחבה. מה היה ידוע לבית משפט קמא בדיון. שהמשטרה בודקת טלפונית ויש  

 18נציגת תקשורת אחת. מה היה ידוע אז. יתכבדו חבריי ביום חמישי יגיעו לדיונים, נקבל את ההחלטות  

 19 אנו נביא את הדברים.   בצורה הזו.

 20 
<#4#> 21 

 22 החלטה 

 23 החלטה תינתן לאחר הפסקה קצרה של כרבע שעה.  
<#5#> 24 

 25 
 26 במעמד הנוכחים. 29/09/2020, י"א תשרי תשפ"אניתנה והודעה היום 

 27 

 
 

 סגן נשיאה, ואגו אריאל 

 28 
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 1 

 2 
<#11#> 3 

 4 פסק דין 

ג'ורג' אמוראי( אשר    לפני  5ערעורים על החלטת בית משפט השלום בבאר שבע )כבוד השופט הבכיר 

 6במסגרת דיון על הארכת מעצרו החקירתי של המשיב, שהוא בגדר חשוד באירוע   ,25.9.20ניתנה ביום 

 7 , כאשר לפי החשד הוא ניסה לרצוח את רעייתו ופצע אותה באופן קשה.  18.9.2מיום אירוע הנחקר, 

 8 

 9החשוד בביצוע הפגיעה    – חלטה מושא הערעורים אסר בית המשפט לפרסם את שמו של המשיב  בה

 10 החמורה ברעייתו.  

 11 

 12 .1984 – ד' )א( של חוק בתי המשפט )נוסח משולב( תשמ"ד  70הערעורים הוגשו לפי סעיף 

 13 

 14ק  מובהבית המשפט קבע בהחלטתו שיש להתיר פרסום כל פרט הנוגע לאירוע שכן יש עניין ציבורי  

ומסבכות   שקושרות  ראיות  שנאספו  ואף  בעיצומה,  עדיין  החקירה  כאשר  אולם  הדברים,   15בפרסום 

 16אין בשלב זה בפרסום שמו  המשיב בעבירות של ניסיון רצח ופציעה זדונית שגרמה לחבלות חמורות "

 17של המשיב כדי לתרום לביסוס וקידום העניין הציבורי ולפיכך בית המשפט לא מתיר לפרסם את  

 18 ".  המשיב, החשוד שמו של

 19 

 20בית משפט השלום היה ער לכך שקורבן העבירה, אשת המשיב, הסכימה לפרסום שמה, אולם, צוין  

 21". בית  מה גם שבענייננו מעורב קטין שנחוץ להגן עליובהחלטה, שזה רק אחד השיקולים ונאמר כי "

 22ם בהם, בין השאר,  תועדו בפרוטוקול, וגשהמשפט הוסיף והתייחס לדברים ששמע מפי המשיב עצמו, ו 

 23התייחס המשיב לפגיעה אפשרית בבנו הקטין. נקודות נוספות שהועלו מפי המשיב, ובית המשפט אזכר  

 24 אין ב"כ המשיב, בטיעוניו היום, רואה בהן רלוונטיות לדיון בערעור.   – אותן 

 25 

 26י  הנוגעים לפרשה יש בו כדפרסום כל הפרטים המהותיים  בהמשך החלטת בימ"ש השלום נאמר כי "

 27". תוקף ההחלטה  לענות על העניין הציבורי ובשלב זה בית המשפט אוסר פרסום שמו של המשיב

 28 הינו עד להחלטה אחרת או  עד להגשת כתב האישום.  

 29 

שבפניי   ט   – המערערים  המשיב,  שם  פרסום  בהתרת  החפצים  תקשורת  שגגה  כלי  נפלה  כי   30וענים 

 31 בהחלטה זו וכי יש לבטלה ולהתיר הפרסום.  

 32 
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 1חוקרת אינה סבורה כי יש הצדק, מבחינת החקירה, לאיסור הפרסום ואינה מתנגדת לקבלת  היחידה ה 

 2 הערעור.  

 3 

 4בדיון שהתקיים היום בפניי, נשמעה עמדתם וטיעוניהם של באי כוח "ידיעות אחרונות", שהגישו את  

 5ות  הערעור "המרכזי" )שכן, בהינתן העובדה שכלי תקשורת נוספים שערערו לא היו צדדים להתדיינ 

 6קמא, ועל כן, פורמלית זכותם להגיש ערעור אינה ברורה מאליה( וכן טיעוני ב"כ המשיב, עמדתו של  

 7נציגי    , גם הושמעו דברים מפי העיתונאים  –ב"כ נפגעת העבירה, ובהסכמתו ההגונה של ב"כ המשיב  

 8העמדה  מעמדם הפורמלי בהליך אינו ברור. נציג המשטרה חזר על   ,"הארץ" ואתר "וואלה", שכאמור

 9 כפי שהוזכרה לעיל.  

 10 

 11משהדיון קוים במהלך פגרת הסוכות ובעיצומו של הסגר, בעטיו של משבר הקורונה, נימוקי הכרעתי  

 12 בערעור יינתנו בתמצית בלבד וככל הצריך להבנת רציונל ההכרעה.  

 13 

 14 שמו וזהותו של המשיב.  ראיתי לקבל הערעור ולהורות על ביטול צו איסור הפרסום על 

 15 

 16( של חוק בתי המשפט ולפיו,  1()1)ה70מוצא, שהיא ברירת המחדל החקוקה, מעוגנת בסעיף  נקודת ה

 17אם ראה כי הדבר  בית המשפט רשאי לאסור פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום "

העניין    פני  על  הנזק  מניעת  את  להעדיף  יש  כי  סבר  המשפט  ובית  חמור  נזק  לחשוד  לגרום   18עלול 

 19 ".  הציבורי שבפרסום

 20 

 21למקרא החלטת בית משפט השלום, נראה, ודומני שאף בא כוח המשיב אינו חולק על כך, שהערכאה  

 22זו של איסור פרסום שם החשוד, אלא אם כן יש לכך   –קמא יצאה מתוך נקודת מוצא הפוכה, כלומר 

הציבורי.   האינטרס  בהעדפת  כגון  לנמקו,  שצריך  התרת  הצדק  הינה  המחדל  שברירת  הוא,   23הנכון 

 24הפרסום, וכמצוות המחוקק, רק אם בית המשפט משתכנע שהנזק לחשוד חמור, ויש להעדיפו על פני  

 25 העניין הציבורי שבפרסום, ייאסר הדבר.  

 26 

 27שמו  כי הנימוק שניתן לאיסור הפרסום, וכפי שצוטט לעיל, ולפיו אין פרסום   ,נגזרת המסקנה –מכאן 

האם   בודקים כלל  ואין  נימוק שגוי  הציבורי, הוא  ולקידום העניין  יכול לתרום לביסוס  המשיב   28של 

 29 הוא החריג שיש לנמקו.    –לפרסם. האיסור  –הפרסום מקדם את העניין הציבורי אם לאו. הכלל הוא 

 30 



 
 בית המשפט המחוזי בבאר שבע 

 2020ספטמבר  29  בפני כבוד סגן הנשיאה אריאל ואגו 
 

 57444-09-20 ע"ח
 

 57450-09-20ע"ח 
 

 13 

 1בפני בית משפט השלום לא עלתה טענה, לא כל שכן לא בוססה באופן משכנע, שלמשיב עלול להיגרם  

 2נזק אשר יהיה חריג  או שונה מזה הנגרם, כמעט בהכרח, מכך שמתפרסם  נזק חמור מפרסום זהותו, 

 3 ברבים שפלוני נעצר ונחשד בעבירות חמורות.  

 4 

ב הכרה  מתוך  היא,  שני,  עידן  עו"ד  הסנגור,  שנעשה  טענת  יוצרות"  "היפוך  באותו  המובנה   5קושי 

השלום, שבעצם הקטין, כבן שנתיים  הנזק, שלדבריו    אותו   בהחלטת בית משפט  לבן   6עלול להיגרם 

מ אובלבד,  המשיב,  של  נזקו  גם  הוא  את    ,הפרסום,  לפרסום  בהתנגדותו  מייצג  בעקיפין   7שהמשיב 

 8 האינטרס של הקטין.  

 9 

 10רה, הסכימה ללא סייג לפרסום שמו של המשיב, ועמדתה,  מלבד העובדה שאם הקטין, נפגעת העבי

המעטה   )לשון  פחותה  אינה  המשיב,  ושל  הנפגעת  של  בנם  הקטין,  אינטרס   11בנסיבות    –כמייצגת 

באמת   עומדת  ההגנה,  מצד  הזה,  העקיף  ההסבר  שמאחורי  לקבל  קשה  המשיב,  של  מזו   12העגומות( 

 13ומרי החקירה, ולמרבה הצער, היה נוכח בזמן  דאגתו הכנה של המשיב לרווחתו של הפעוט, אשר, לפי ח

 14 הפגיעה הלכאורית הקשה והחמורה שנטען כי המשיב גרם לאמו.  

 15 

 16  , משהבן הפעוט אינו קורבן העבירה, אינו מעורב בה בשום צורה, מלבד נוכחותו, כנראה – מכל מקום 

 17פרסום שם המשיב,  די שלו הטעון הגנה באופן של מניעת  יבזירה שבה התרחש האירוע, ואין אינטרס מי 

 18 איני מוצא באמור משום נימוק כבד משקל שיכריע הכף.  

 19 

 20,  20.9.20הראשוני בהארכת מעצר המשיב, מיום    עוד נטען, לקיומה של הסכמה קודמת, מזמן הדיון

הוסכם, וכמשתמע   עיתונאי  – שם  ושל    ת גם בידי  המשיב  ייאסר פרסום שמם של  כי  בדיון,   21שנכחה 

 22החלטת בית המשפט דאז נומקה בכך שטרם נגבתה גרסת הנפגעת ולא   –אשתו נפגעת העבירה. ברם  

 23איני סבור, מכל מקום, שאותה הסכמה,  ניתנה עמדתה ביחס לפרסום, ונסיבות אלה אינן תקפות כיום.  

התקשורת   כלי  את  שהתקיים,  השני  המעצר  דיון  ולאחר  כיום,  כובלת  תהא,  אשר  פרשנותה   24תהא 

 25 שהגישו את הערעורים הנוכחיים. 

 26 

 27לא בוסס כל נימוק, המעוגן בחוק, לאסור פרסום זהותו של המשיב, כאשר ברירת המחדל    – לסיכום  

 28החקוקה הינה התרת הפרסום והאיסור הוא החריג. נפלה שגגה בהחלטת בית משפט השלום, אשר  

 29 יצא מנקודת מוצא הפוכה, ועל כן יש לבטלה.  

 30 

 31 
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 1וסרת פרסום שמו של המשיב מבוטלת  הא  25.9.20הערעור מתקבל והחלטת בית משפט השלום מיום 

 2 לאלתר.  

 3 

  4 
<#14#> 5 

 6 
 7 במעמד הנוכחים. 29/09/2020, י"א תשרי תשפ"אניתנה והודעה היום 

 8 

 
 

 סגן נשיאה, ואגו אריאל 

 9 
 10 


