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  שופטת תמר אברהמיה לפני כבוד  

 
 וולטר צבי סוריאנו מבקש:ה

 
 ד  ג  נ

 
 העין השביעית עיתונות עצמאית, חוקרת וחופשית משיבה:ה
 1 

<#2#> 2 

 3 בומבךאילן ועו"ד  אלון אביב , עו"דעו"ד גבריאל שמגר ,המבקש אי־כוחב  :נוכחים

 4 עו"ד אלעד מן ,המשיבה א־כוחב

 5 כתב ,מר אורן פרסיקו; ראשיהעורך ה ,מר שוקי טאוסיג

 6 

 7 פרוטוקול

 8 

 9 :עו"ד מן

 10 ראינו וקראנו את ההחלטה.

 11ואני בהכנעה מקבל את ההערות של  ,כתב בבקשה בית המשפטגם דברים ש ילא נעלמו מעיני

 12 .בית המשפט

 13תה לנו הכרעה יבמובן זה שלא הי ,הדיון ביולי נותרו לנו קצוות פתוחיםלי היה הרושם שאחרי 

 14 –נתן כיוון ונשארה שאלה פתוחה מהותית לדיון של היום  בית המשפטסופית בבקשות אלא 

 15אפשר בדיון הקודם שאי־כיוון למאגר המידע. הערתי  בית המשפטעל מה אנחנו מדברים. 

 16 שמסתכלים על הגנזך.להסתכל על הכתבות אותו דבר כמו 

 17אם כך אפשר אני חשבתי שהכוונה היא לראות מה חברי ממקד בדרישות שלו ולפי זה לראות 

 18 אפשר. מכאן חוסר ההבנה שלי.לנהל את הדיון או אי־

 19לא שמעתי גם מחברי שהדברים האלה כבר לא על הפרק. במובן שהסעדים האופרטיביים 

 20 שזה בתוך מאגר המידע. אם זה בתוך הסל או  ,שהוגשו להסרת הכתבות

 21גם  ןדיואם בצ ,נשארות והן לא בתוך הסל של מאגר המידע הכתבות וכל הפרטים שבהןאם 

 22 ה יצמח לחברי מהסרת הריכוז של זה?הפרסומים הנקודתיים, מ

  23 
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 1 :עו"ד בומבך

 2 ההחלטה מאמש הבהירה אותו.לא היה משהו ברור, . אם מאוד ההחלטה לטעמי ברורה

 3 את התיק. יש פה מאגר מידע. הדברים נכתבו ונאמרו בדיון הקודם.אין שום צורך לסבך 

 4שהוא אדם  ,בתובעמאוד לחוק הגנת הפרטיות פוגע  8מאגר מידע לא רשום בניגוד לסעיף 

 5 פרטי.

 6 ,, זה גורם לנזק כבד מאוד לתובעהריכוז והאופן שבו זה אגור עצם –לגבי מה שאמר חברי 

 7 דין צריך היתר עיון מיוחד. ו יודעים שכל כתב בי־, שאנחנהדין עצמםוכמובן גם כתבי בי־

 8והדבר דומה להבאת  ,אני סבור שאין צורך בעמדת הרגולטור משום שמדובר בעניין משפטי

 9תה פה ייתה נדרשת אילו הייהעמדה של הרגולטור ה חוות דעת מומחה לעניין משפטי ישראלי.

 10לא שאלה של  זושאלה של פרקטיקה או משהו שחשוב לדעת כיצד הרגולטור פועל. כאן 

 11בתיק הזה נראה לי  לפרש את הדין. בית המשפטפרקטיקה אלא מה הדין קובע. אין מוסמך מ

 12 מיותר לשמוע עמדה משפטית מהרגולטור.

 13 

 14 :עו"ד מן

 15של האכיפה. חברי פנה  אני חושב שיש משמעות לעמדת הרגולטור בעיקר בעניין הפרקטי

 16לרגולטור בתלונה. פניו הושבו ריקם במובן זה שאין אכיפה אלא הרשות להגנת הפרטיות לא 

 17 פעלה מול הנתבע.

 18יש משמעות גם לאופן שבו הרגולטור תופס את האופן שיש לפרש את התיק וכתוצאה מזה 

 19חוץ לגדר הסמכות. שאנחנו מדברים על מה שנגזר מכבייחוד  ,מפעיל או לא מפעיל את סמכותו

 20יש משמעות גדולה מאוד לאופן שבו הדברים מתנהלים בפועל וגם למה קורה אצל אחרים. מה 

 21דין, רסמים כתבי טענות וכתבי בי־נהוג בעניין זה. יש לא מעט אתרים חדשותיים ואחרים שמפ

 22פרוטוקולים, החלטות. הדבר עלה גם בהתדיינויות משפטיות של לשון הרע. יש משמעות גם 

 23 לאופן שבו זה מתנהל בחיי המעשה. 

 24ויכול להיות שדעתו לא תהיה אחד לאחד  ,אני אומר את זה מבלי לדעת מה עמדת הרגולטור

 25 אבל זה לא אומר שלא תהיה משמעות.  ,מה שאנחנו אומרים

 26 

 27 :עו"ד בומבך

 28 בית המשפטלהמרצת הפתיחה. תגובת הרשות במייל. הם מפנים ל 9אבקש להפנות לנספח 

 29 והם רוצים להיות צד ולהצטרף.  ,בית המשפטלא באים ואומרים לפנות ל )מצטט(.
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 1מאוד. צריך היתר וצריך להקים מאגר רשום לפי חוק הגנת מידתי מה שמבקשים זה משהו 

 2 ואז לבדוק אם פועלים בניגוד לתכליות אלה. ,תכליות מסודרות הפרטיות עם

 3 

 4 :עו"ד מן

 5כשיש מאגר מידע.  .אז זאת התייחסות הרשות. ברגע שיש מאגר מידע 'מתחיל משלב בחברי 

 6 ,או מחיקה ,שזה פומבי ,כל העניין של עיון ,מהרגע שאנחנו טוענים שזה בכלל לא מאגר מידע

 7 ההתייחסות לא רלוונטית.  – שאנחנו טוענים שאין טעם למחוק את זה, כי זה לא מאגר מידע

 8 

 9 )דיון מחוץ לפרוטוקול(.

 10 

 11 ~–  ה ק ס פ ה  –~ 

 12 

 13 :עו"ד מן

 14כמובן  –התצהירים, וניתן להתקדם  שאין צורך בחקירות על בחוץ ואנחנו מסכימיםשוחחנו 

 15נו חושבים שהמתווה שהציעה גברתי, אנח יהיה אפשר להתייחס לתצהירים ולמה שכתוב בהם.

 16ואחר כך קיום דיון, לראות איך מתקדמים, האם מסכמים  קודם לקבל את העמדה של הרגולטור

 17הוא מתווה נכון, בנסיבות  –או מגישים חוֹות דעת או מתייחסים לעמדה שהציג הרגולטור 

 18ובן, אם הוא ירצה העניין. ולכן אנחנו נבקש מגברתי להפנות לקבלת עמדתו של הרגולטור. כמ

 19לפנות אלינו, אנחנו נשמח להסביר ולהבהיר דברים, כך שהאפשרות הזאת לא תישלל מראש 

 20שיהיה ברור שאנחנו יכולים לפנות אליהם וגם עורכי־הדין של התובע. ולאחר מכן נקיים דיון  –

 21 נוסף, כדי לראות את המתכונת.

 22 

 23 :עו"ד בומבך

 24נני יודע להגיד סופית כרגע. עוד צריכים לקבל חומרים. קודם כול לגבי ויתור על חקירות עוד אי

 25 ברשות גברתי, אני אוכל לתת את עמדתנו בתוך זמן שייקבע.

 26אנחנו היינו מציעים באמת להיפגש עם הרגולטור, להביא לפניו את הטיעונים  –לעניין הרגולטור 

 27ככל שניתן, מהר שוב: נבקש את זה בהקדם.  –שלנו, עדיף גם בעל־פה, ואז נוכל לגבש עמדה 

 28 מה שיותר, כיוון שנגרם פה נזק גדול כתוצאה מזה שזה נשאר כרגע כאן.

  29 
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<#3#> 1 

 2 החלטה

 3 

 4בהחלטה  וכן 15.07.20בדיון שהתקיים ביום בסוגיית מאגר המידע, כמבואר ההליך מוקד 

 5 בתיק הממוחשב. 12שניתנה אמש בבקשה מס' 

 6 

 7לדברים שנאמרו במהלך הדיון היום, וכן ההחלטה שניתנה בדיון הקודם,  בסיפאלאמור בהמשך 

 8כפי שהיא  במחלוקת שבין הצדדיםעמדתה את להביע מתבקשת הרשות להגנת הפרטיות 

 9הצדדים  .את טיעוניהםוע ולשמלפנות לצדדים . הרשות רשאית עלתה לדיון בכתבי הטענות

 10ע לגבי בהקשר לוחות הזמנים, תשומת לב הרשות לטענת התוב הביעו נכונות ואף רצון לכך.

 11 .שנגרם לונזק 

 12 

 13ויגיש  בסוגיה מסוימת, אם בכלל,בבירור עובדתי לגבי צורך  עמדתואת התובע בד בבד ישקול 

 14 .31.12.20לבית המשפט עד  את העמדה

 15 

 16האמור פנייה משותפת לרשות להגנת הפרטיות ולהביא לפניה את לבצע הצדדים מתבקשים 

 17למול הרשות להגנת הפרטיות תיעשה כל התקשורת ימים.  7נא יעשו כן בתוך  .בהחלטה זו

 18 כמובן באופן "שקוף" ותוך כיתוב הדדי.

 19 

 20, מתוך תקווה שזה יהא לאחר שעמדת הרשות תהיה נקבע לתזכורת במעמד הצדדים

 21 .3014, בשעה 25.02.21 ליוםמונחת לפניהם, 

<#4#> 22 

 23 

 24 הנוכחים.במעמד (, 2020בנובמבר  25, ט' כסלו תשפ"א )ניתנה והודעה היום

 25 

 

 שופטת, אברהמי תמר
 26   רשמו א' חולי וא' לביא

 27 חולי אילנית ידי על הוקלד


