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 פסק דין

 ש"ח, בגין הפרה של צו איסור פרסום שניתן בעניינו של התובע. 500,000לפניי תביעה על סך  

 רקע

קרסה  2018"(. במאי החברההתובע מילא תפקיד בכיר בחברה שהייתה פעילה בשוק ההון )" .1

החברה והתעוררו חשדות לפלילים בקשר לאופן ניהולה. התובע וגורמים נוספים בחברה נעצרו. בהתאם 

"(, חל איסור חוק בתי המשפט)" 1984-( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד1()1)ד70לסעיף 

יצבותו לחקירה שעות ממועד התי 48פרסום על שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום, עד שחלפו 

התקיים הדיון הראשון בבקשת  16.5.2018או עד מועד הדיון הראשון בעניינו, לפי המוקדם. ביום 

המשטרה להארכת מעצרם של התובע ושל גורמים נוספים בחברה. בית משפט השלום דחה את בקשת 

לאפשר לתובע שעות על מנת  48התובע לאסור את פרסום שמו, אולם עיכב את ביצוע החלטתו זו למשך 

להגיש ערר לבית המשפט המחוזי. התובע הגיש ערר ובדיון בבית המשפט המחוזי, שהתקיים ביום 

 , התקבל הערר, כאשר בית המשפט הורה כך:18.5.2018

"לעניין איסור הפרסום מובהר כי ייאסר פרסום שמו של המשיב וכל פרט 

בי עצם מזהה אחר שלו, אולם מובהר כי איסור הפרסום אינו חל לג

 הפרשה".
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באותו יום התקיים דיון נוסף בבית משפט השלום, בו שוחרר התובע בתנאים ובית המשפט  

הורה על "הארכת צו איסור הפרסום על שמו וכל פרט מזהה אחר של המשיב ובהתאם להחלטת בית 

 המשפט המחוזי... ".

תובע, ואין חולק שצו עד המועד בו נדון ההליך הנוכחי, לא הסתיימה החקירה בעניינו של ה 

 איסור הפרסום מוסיף לעמוד בתוקפו.

עבדו  3-1"(. הנתבעים העיתוןהיא המוציאה לאור של העיתון הכלכלי "גלובס" )" 4הנתבעת  .2

בעיתון ככתבים או כפרשנים, בין היתר בתחום המשפט. לטענת התובע, הפר העיתון את צו איסור 

קופה ארוכה. רובם של הפרסומים אינם שנויים הפרסום ביחס אליו במספר כתבות ובמשך ת

במחלוקת, במובחן משאלת מודעותם של העיתון וכתביו לקיומו של צו איסור הפרסום. נפרט את 

 הדברים.

התפרסמה כתבה בעיתון, הן במהדורה המודפסת והן באתר האינטרנט של  19.5.2018ביום  .3

"(. הכתבה עסקה בהתמוטטות בה הראשונההכת, גב' הדס מגן )"3העיתון, עליה חתומה הנתבעת 

החברה, ונכתב בה בין היתר על המעצרים שבוצעו במסגרת הפרשה, תוך שצוין כי התובע, המוזכר 

בעניין זה לעורך  21.5.2018בשמו, נעצר במסגרת החקירה. התובע, אשר ראה את הפרסום, פנה ביום 

דניאלי, והוא פנה בעניין זה לדובר הסנגוריה הדין שייצג אותו מטעם הסנגוריה הציבורית, עו"ד דותן 

הציבורית. עו"ד דניאלי העיד כי הדובר פנה למערכת העיתון, ונמסר לו כי שמו של התובע הוסר 

מהכתבה. ואכן, זמן קצר לאחר מכן נעשה תיקון בכתבה המופיעה באתר האינטרנט של העיתון, ושמו 

, קיימות שתי גרסאות של כתבות מקוונות: של התובע הושמט ממנה. אולם, כפי שהתברר במשפט

הכתבה באתר האינטרנט של העיתון, ו"גרסת ארכיון" שהיא גרסה מקוונת של הכתבה כפי שהיא 

הופיעה בעיתון המודפס. גרסת הארכיון אינה נגישה באופן רגיל מאתר האינטרנט של העיתון, אולם 

באותו שלב היה רק בכתבה האינטרנטית, ניתן להגיע אליה באמצעות חיפוש בגוגל. התיקון שנעשה 

 ולא בגרסת הארכיון. 

הכתבה התפרסמו בעיתון כתבות נוספת שעסקו באותה פרשה )" 27.5.2018-ו 22.5.2018בימים  .4

", בהתאמה(. במסגרת הכתבות ישנה התייחסות לבעלי תפקיד בחברה הכתבה השלישית" ו"השנייה

נעצר ושוחרר, אולם זאת בלא להזכיר את שמו של התובע  שנעצרו, ובין היתר צוינה העובדה שהתובע

וינריב, -, גב' אלה לוי1אלא את תפקידו בחברה בלבד. הכתבה השנייה פורסמה על ידי הנתבעת 

 .2-1והשלישית על ידי הנתבעים 

פנה התובע למזכירת מערכת של העיתון, טען להפרה בכך ששמו פורסם  2018באוקטובר  .5

עם גורם במערכת העיתון על מנת להראות לו את הנתונים שבידיו. המזכירה  וביקש לקבוע פגישה

ביקשה שיעביר לה עותק של צו איסור הפרסום, אולם התובע סירב וביקש שהדבר ייעשה בפגישה )נספח 

לתצהירי הנתבעים(. התובע הופנה ליועצת המשפטית של העיתון ושוחח איתה טלפונית, והיא שבה  4
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לה עותק של צו איסור הפרסום. לטענת התובע, הוא הציע להציג את הצו בפגישה,  על הדרישה לשלוח

 אך היועצת המשפטית סירבה להיפגש איתו. 

שלח התובע לנתבעים מכתב התראה באמצעות בא כוחו. בתגובה, התבקש בא  22.5.2019ביום  .6

הצו. או אז, נעשו  כוח התובע למסור העתק של צו איסור הפרסום, ומספר ימים לאחר מכן נשלח

תיקונים בגרסת הארכיון של הכתבה הראשונה כך ששמו של התובע נמחק ממנה, ובכתבות השנייה 

והשלישית באתר האינטרנט כך שבמקום המילים בהן צוין התפקיד של התובע בחברה נכתב "אדם 

המופיע  נוסף שהוטל צו איסור פרסום על זהותו". אולם, בכתבה השנייה התיקון נעשה רק בקטע

בתחילת הכתבה, ובהמשך עדיין הופיע ציון תפקידו של התובע בחברה. רק לאחר הגשת התביעה 

 הנוכחית בוצע תיקון מלא בכתבה השנייה. 

 התביעה ועיקר טענות הצדדים

הגיש התובע את התביעה הנוכחית, המבוססת על שתי עילות: רשלנות והפרת  4.7.2019ביום  .7

טוען התובע, כי הנתבעים נהגו באדישות ובזלזול ביחס לצו איסור הפרסום; חובה חקוקה. בהקשר זה 

לא בדקו האם זהותו של התובע מותרת בפרסום; וגם לאחר שתשומת ליבם הופנתה לקיומו של הצו 

לא דאגו להסרת שמו ופרטיו המזהים של התובע מהכתבות. במסגרת התביעה נתבע צו עשה )אשר 

 250,000ש"ח, המורכב מנזק ממוני בסך  500,000וכן פיצוי כספי על סך  התייתר לאחר תיקון הכתבות(

ש"ח. בהקשר זה טוען התובע כי קיבל הודעות  250,000ש"ח בגין פגיעה בהכנסות ומנזק לא ממוני בסך 

 נאצה בעקבות הפרסום, וכי בשל כך לא הצליח למצוא עבודה מתאימה בשוק ההון.

ין התביעה להידחות. לטענת הנתבעים, הם לא ידעו על צו בכתב ההגנה טוענים הנתבעים כי ד 

איסור הפרסום, והיה על התובע להעביר להם עותק שלו, כפי שלטענתם מקובל לעשות. גם בהמשך, 

כאשר פנה אליהם התובע, הוא סירב באופן תמוה להעביר את עותק הצו, מה שמעלה את החשד כי 

כי לתובע לא נגרם כל נזק, ואת חוסר ההצלחה הנטען שלו ניסה לבנות לעצמו עילת תביעה. עוד נטען, 

למצוא עבודה בשוק ההון יש לייחס לעצם קיומה של החקירה, המוכרת לכל הגורמים הפעילים בשוק 

 ההון, ולא לפרסום עליה בעיתון.

מטעם התובע העידו הוא עצמו ועו"ד דניאלי, וכן הוגשה מטעמו חוות דעת מומחה של מר   .8

בוצע תיקון  2018למאי  22-20ינד, מומחה בתחום הטכנולוגיה, אשר קבע כי בין התאריכים אבישי פרו

בכתבה הראשונה באתר האינטרנט של העיתון, במסגרתו הוסר שמו של התובע מהכתבה. מטעם 

, וכן מר יאיר שלומי, העובד בעיתון כאחראי מחשוב ופיתוח. הצדדים 3-ו 1הנתבעים העידו הנתבעות 

 טענותיהם בכתב.סיכמו את 
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 דיון והכרעה

התביעה מבוססת על הטענה כי הנתבעים הפרו את צו איסור הפרסום שניתן בעניינו של התובע.  .9

התביעה מעוררת מספר שאלות, אשר העיקרית שבהן היא מהי מידת המודעות לצו איסור הפרסום 

הנדרשת על מנת לקבוע כי הייתה הפרה של הצו. וביתר פירוט, האם נדרשת מודעות בפועל של המפרסם 

( 28.4.2013) חנייפס נ' פלונית 1250/13"( או שדי בידיעה בכוח )"היה עליו לדעת"(. ברע"א )"ידע

התייחס בית המשפט העליון לשאלה זו, אולם לא הכריע בה מכיוון שנקבע כי הייתה למפרסם ידיעה 

 בפועל.  

ה השאלה מהי רמת המודעות הנדרשת קשורה לשאלה מהי העילה המשפטית הרלוונטית. נפנ .10

אפוא תחילה לבירורה של שאלה זו. התובע מייסד את תביעתו על שתי עילות משפטיות: רשלנות והפרת 

לפקודת  63חובה חקוקה. נראה, כי העילה המשפטית המתאימה היא הפרת חובה חקוקה, לפי סעיף 

יקוק; הנזיקין ]נוסח חדש[. כידוע, חמישה תנאים עומדים ביסודה של העוולה: קיומה של חובה לפי ח

החיקוק נועד לטובתו של הניזוק; המזיק הפר את החובה המוטלת עליו; ההפרה גרמה לניזוק לנזק 

מהסוג שאליו התכוון החיקוק )היינו, מתקיים קשר סיבתי עובדתי ומשפטי בין ההפרה לבין הנזק(; 

, בית שמש ועקנין נ' המועצה המקומית, 145/80והחיקוק לא התכוון לשלול את התרופה הנתבעת )ע"א 

 "((. ועקנין( )"עניין 1982) 148-140, 113( 1פ"ד לז)

( לחוק בתי המשפט, הקובע כי "בית משפט 1()1)ה70בענייננו, החיקוק הרלוונטי הוא סעיף  .11

רשאי לאסור פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום או פרט אחר מפרטי החקירה, אם 

זק חמור ובית המשפט סבר כי יש להעדיף את מניעת הנזק על פני ראה כי הדבר עלול לגרום לחשוד נ

הענין הציבורי שבפרסום...". סעיף זה נועד להגן על עניינו של החשוד. הנזק שאותו מתכוון הסעיף 

למנוע הוא נזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהפרסום. כמו כן, אין בחוק דבר העשוי לרמוז על כוונה 

חובה זו הופרה כלפיו את סעד הפיצויים. המסקנה היא, אפוא, כי מקום בו של המחוקק לשלול ממי ש

הפר עיתון )או כל גורם אחר( צו איסור פרסום הוא עשוי לחוב בפיצויים כלפי מי שהצו נועד להגן עליו 

פלונית  8225/12מכוח העוולה של הפרת חובה חקוקה, ככל שאותה הפרה גרמה לו לנזק )ראו, ע"פ 

 ((. 24.2.2013) 17, פסקה לוני)קטינה( נ' פ

נוכח האמור, אין צורך להכריע בטענת התובע כי עומדת לו גם עילת תביעה של רשלנות, טענה 

המעוררת שאלות שונות. עוד יצוין, כי התובע לא טען לעילה של לשון הרע, ולפיכך לא אדרש לשאלת 

 (.(1.9.2015) נ' וואלה תקשורת בע"מעמית  19700-08-12תחולתה של עילה זו )השוו, ת"א )שלום ת"א( 

 המודעות הנדרשת לקיומו של צו איסור הפרסום

השאלה מהי מידת המודעות הנדרשת לקיומו של צו איסור הפרסום לצורך בחינת השאלה אם  .12

הצו הופר, קשורה לשאלה מהו סטנדרט ההתנהגות הנדרש על מנת להקים עוולה של הפרת חובה 

ציין בית המשפט העליון, כי "רמת ההתנהגות החקיקתית עשוי שתהא גבוהה  יןועקנחקוקה. בעניין 
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ידי האדם הסביר, ויכול -ידי האדם הסביר, או יכול שתהא נמוכה מזו הנדרשת על-מזו הנדרשת על

(. 138כן, יכול שהאחריות בהפרת חובה חקוקה תהא אחריות מוחלטת" )עמ' -שתהא זהה לה. על

גות יש להחיל נגזרת מדבר החקיקה בו מדובר ומשיקולי מדיניות משפטית השאלה איזה סטנדרט התנה

 –דיני הנזיקין זמיר "הפרת חובה חקוקה" -שירה, דפנה לוינסון-; עדה בר140-136, עמ' ועקנין)עניין 

((. מסטנדרט ההתנהגות נגזר גם היסוד הנפשי הדרוש 1989)מהדורה שנייה,  10-9 העוולות השונות

 העוולה.  לצורך קיומה של

הנה כי כן, סטנדרט ההתנהגות לצורך קיומה של עוולת הפרת חובה חקוקה אינו אחיד, אלא  

משתנה בהתאם לחובה החקוקה הספציפית בה מדובר. כנגזרת מכך, עשויה להשתנות גם המודעות 

הנדרשת לצורך התקיימותה של העוולה. עשויים להיות מקרים בהם לא נדרשת מודעות כלל )כאשר 

ובר באחריות מוחלטת(, עשויים להיות מקרים בהם נדרשת ידיעה בפועל ועשויים להיות מקרים מד

בהם נדרשת ידיעה בכוח )היינו, סטנדרט של רשלנות(. השאלה בענייננו היא מהי המודעות הנדרשת 

כאשר מדובר בהפרה של חובה חקוקה האוסרת על פרסום שמו ופרטיו המזהים של חשוד. לשאלה זו 

ענה מפורש בהוראות הרלוונטיות בחוק בתי המשפט. את התשובה יש למצוא על דרך איזון בין אין מ

( לחוק בתי המשפט: חופש הביטוי ופומביות 1()1)ה70העקרונות המכתיבים את ההסדר הקבוע בסעיף 

הדיון מחד גיסא, וההגנה על שמו הטוב של החשוד, מאידך גיסא. החלת סטנדרט של אחריות מוחלטת 

עותה כי המפרסם יחוב גם כאשר הוא לא היה מודע, ולא היה צריך להיות מודע, לקיומו של צו משמ

איסור הפרסום. תוצאה כזו היא בלתי סבירה בעליל, והיא עלולה לגרום לפגיעה קשה בחופש הביטוי. 

ר מנגד, צמצומה של העוולה למקרים בהם המפרסם ידע בפועל על קיומו של צו איסור פרסום יפגע ית

על המידה בערך של ההגנה על שמו הטוב של החשוד. נראה, כי הסטנדרט שיש לאמץ הוא של רשלנות, 

לפיו די בידיעה בכוח על צו איסור הפרסום. היינו, המפרסם עשוי לחוב בעוולה של הפרה חובה חקוקה 

 אם ידע, או היה צריך לדעת, על קיומו של הצו. 

צריך לדעת על הצו מחילה סטנדרט של סבירות, הקביעה לפיה יש לברר אם המפרסם היה 

וזאת בדומה להסדרים אחרים העוסקים בהגבלות על חופש הביטוי, כגון לעניין קיומה של הגנת תום 

פלוני נ'  2121/12; ראו למשל, דנ"א 1965-לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 16הלב בלשון הרע )סעיף 

((. למותר לומר, כי 18.9.2014דינו של השופט עמית )לפסק  3, פסקה 667( 1, פ"ד סז)דיין אורבך

 הסבירות תלויה בנסיבות המקרה, לרבות זהות המפרסם, הפורום בו נעשה הפרסום וכדומה.  

נפנה עתה לבחון את הטענות הקונקרטיות בקשר לפרסומים בעניינו של התובע. נידרש תחילה  

בות, ולאחר מכן לשאלה אם הייתה הפרה לשאלה אם הייתה הפרה במועד הפרסום הראשוני של הכת

 בכך שהן לא תוקנו, או תוקנו באופן חלקי בלבד, בהמשך.
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 הכתבה הראשונה

במסגרת הכתבה הראשונה, שהתפרסמה הן בעיתון המודפס והן באתר האינטרנט, נכתב שמו  .13

סמה על ידי של התובע. אין מחלוקת כי פרסום פרט זה עומד בניגוד לצו איסור הפרסום. הכתבה פור

גב' מגן. היא העידה שההתייחסות אל התובע בכתבה הייתה כאל דמות משנית, כאשר עיקר עניינה של 

הכתבה היה בשני החשודים העיקריים בפרשה. עוד היא העידה, כי לא הייתה מודעת לקיומו של צו 

א האם היה איסור הפרסום. עדות זו מקובלת עלי, ולמעשה אין עליה מחלוקת של ממש. השאלה הי

 עליה לדעת על קיומו של הצו. לדעתי, התשובה לשאלה זו היא בחיוב.

הנתבעים טוענים, כי על פי המקובל כאשר ניתן צו איסור פרסום הוא נשלח למערכות העיתונים  .14

על ידי הגורם המעוניין בקיומו של הצו, בין אם על ידי המשטרה )כאשר מדובר בצו לצורכי חקירה( ובין 

ידי החשוד. אולם, לדעתי כלי התקשורת אינם רשאים לאמץ עמדה פאסיבית, לפיה כל עוד לא  אם על

נשלח למערכת צו איסור הפרסום לא מוטלת עליהם חובת בירור כלשהי. יש לזכור, כי פעמים רבות 

ניתן צו איסור הפרסום בתחילתה של החקירה, כאשר החשוד עודנו במעצר ולא תמיד הוא מלווה על 

ורמים הבקיאים בעולם התקשורת ומודעים לפעולות שצריך לעשות כדי להביא את צו איסור ידי ג

הפרסום לידיעת כלי התקשורת הרלוונטיים. בהתאם לחוק, חל איסור פרסום אוטומטי כאשר נעצר 

( לחוק בתי המשפט(. 1()1)ד70שעות או עד הדיון הראשון בעניינו בפני שופט )סעיף  48חשוד למשך 

רבים, מתבקש בדיון הראשון צו איסור פרסום. סבורני, כי חובת הזהירות הנדרשת מעיתון במקרים 

 כוללת בדיקה של פרוטוקול הדיון הראשון לפני פרסום זהותו של החשוד.

בהקשר זה יש לציין, כי לעיתונאים המסקרים את תחום המשפט יש בדרך כלל היתר עיון כללי  

לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה )עיון בתיקים(,  5במערכת "נט המשפט", בהתאם לתקנה 

. היתר עיון זה מקל עליהם לבדוק את פרוטוקול הדיון. אכן, כפי שטוענים הנתבעים, 2003-התשס"ג

פעמים רבות התיקים חסויים. אולם, במקרה כזה הדבר עשוי להוות אינדיקציה לכך שישנו איסור 

שוי לנבוע מסיבות אחרות או מחשודים אחרים )כגון בשל פרסום בתיק. אמת, כי איסור הפרסום ע

 62וינריב בעדותה )עמ' -קיומו של קטין בתיק(, אולם הדבר מצריך בירור ובדיקה. כפי שאישרה גב' לוי

לפרוטוקול(, ניתן לפנות לדוברות המשטרה או הנהלת בתי המשפט על מנת לבדוק האם קיים צו איסור 

י אינו מצליח לאתר את פרוטוקול הדיון )בין אם בשל כך שהתיק חסוי פרסום. לפיכך, כאשר העיתונא

 ובין אם מכל סיבה אחרת(, עליו לערוך בירור האם ניתן במסגרת דיון זה צו איסור פרסום. 

למעשה, גב' מגן אישרה בעדותה, כי הנוהל הוא שיש לראות את פרוטוקול דיון המעצר הראשון  .15

לפרוטוקול(. במקרה הנוכחי, מכיוון שהמעצר של התובע לא היה  30-29, שורות 63לפני הפרסום )עמ' 

נושא הסיקור העיקרי של הכתבה היא לא ראתה את הפרוטוקול, וכפי שהיא ציינה בעצמה מדובר 

לפרוטוקול(. לדעתי, כאמור, על עיתונאי המבקש  65-64שה ב"פספוס" של צו איסור הפרסום )עמ' למע

לפרסם את פרטיו של אדם שנעצר לבדוק את פרוטוקול דיון המעצר הראשון על מנת לראות האם ניתן 

 צו איסור פרסום, וככל שהדבר אינו אפשרי עליו לערוך בירור של שאלה זו בדרך אחרת. אילו היה
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פרוטוקול זה נבדק בענייננו ניתן היה להיווכח כי בית משפט השלום אמנם סירב ליתן צו איסור פרסום, 

אולם עיכב את החלטתו לצורך הגשת ערר לבית המשפט המחוזי. פריט מידע זה היה אמור להביא 

צו להמשך בדיקה לגבי התוצאה בבית המשפט המחוזי, ואילו היה הדבר נעשה היה מתברר כי ניתן 

 איסור פרסום לגבי שם התובע וכל פרט מזהה שלו. 

המסקנה היא, אפוא, כי יש בפרסום הכתבה הראשונה משום הפרה של צו איסור הפרסום,  

 באופן המעמיד לתובע עילה של הפרת חובה חקוקה )בכפוף להוכחת נזק(.

 הכתבות השנייה והשלישית

אלו עסקו בעניינם של גורמים אחרים בחברה, וינריב, כתבות -כפי שעולה מעדותה של גב' לוי .16

ודבר מעצרו של התובע הוזכר כעובדת רקע בלבד. אולם, בכך אין כדי לפטור את העיתון מחובתו לבצע 

 בדיקה נאותה של השאלה אם ניתן צו איסור פרסום, כמפורט לעיל. 

ענת התובע, איני בכתבות אלו לא פורסם שמו של התובע, אלא רק תפקידו בחברה. בניגוד לט .17

סבור שהדבר נובע מכך שהכתבים ידעו על קיומו של צו איסור הפרסום, ומקובל עלי הסברה של גב' 

וינברג כי הדברים נכתבו כך מכיוון שהכתבה נעשתה על יסוד פרוטוקול של דיון אחר, בו הוזכר -לוי

היא האם יש בפרסום  מעצרו של התובע, ללא ציון שמו אלא תפקידו בלבד. השאלה אותה יש לבחון

 תפקידו של התובע בחברה משום הפרה של צו איסור הפרסום.

( לחוק בתי המשפט מגדיר "שם של חשוד" ככולל "כל פרט אחר שיש בו כדי לזהות 2)ה70סעיף  

את החשוד". בענייננו, בהחלטת בית המשפט המחוזי אף נכתב במפורש כי נאסר לפרסם פרטים מזהים 

ם פרט מסוים נחשב לפרט מזהה נענית לפי מבחן האדם הסביר. היינו, יש לבדוק של החשוד. השאלה א

-14הנ"ל, פסקאות  8225/12האם אדם סביר היה מזהה את החשוד על פי הפרטים שפורסמו עליו )ע"פ 

(. גם מקרה בו הפרט המזהה אינו חושף את החשוד לכלל הציבור אלא לקבוצה מצומצמת יותר 13

ולה לברר מיהו על יסוד אותו פרט מזהה( עשוי להיכנס תחת תחולתו של צו איסור המכירה אותו )או יכ

 (.14, פסקה שםהפרסום )

בענייננו, פרסום התפקיד אותו מילא התובע בחברה חשף את זהותו כלפי אלו שהכירו את  .18

החברה ואת שוק ההון. כמו כן, יש להניח כי פרסום פרט זה איפשר לבצע בדיקה פשוטה של שמו של 

התובע על ידי חיפוש באינטרנט מי מילא את התפקיד המדובר. בהתחשב בכך, יש בפרסום זה משום 

ו איסור הפרסום, הגם שברי כי הפרה זו פחות חמורה מאשר ההפרה שנגרמה בפרסום שמו הפרה של צ

וינריב אישרה בעדותה כי אילו הייתה -המלא של התובע בכתבה הראשונה. בהקשר זה אציין, כי גב' לוי

מודעת לצו איסור הפרסום, ככל הנראה לא הייתה מציינת בכתבה את תפקידו של התובע בלא קבלת 

 לפרוטוקול(.  56-55מבית המשפט )עמ' אישור 
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לפיכך, יש גם בפרסום הכתבות השנייה והשלישית משום הפרת צו איסור הפרסום, באופן  

 המקים לתובע עילה של הפרת חובה חקוקה. 

 אי תיקון ההפרות על ידי העיתון

ע, העיתון הנה כי כן, פרסום הכתבות עלה כדי הפרה של צו איסור הפרסום. אלא שלטענת התוב .19

 חטא גם בכך שהמשיך והפר את הצו גם לאחר פניות שנעשו אליו בעניין זה. נבחן את הדברים.

כפי שעולה מעדותו של עו"ד דניאלי, כיומיים לאחר פרסום הכתבה הראשונה הוא פנה בעניין  .20

נייה כזו. זה לדובר הסניגוריה הציבורית, אשר פנה לעיתון. לטענת הנתבעים, אין אצלם תיעוד של פ

אולם, בסיכומיהם מאמצים הנתבעים את טענת התובע, הנתמכת בחוות דעת מומחה, כי נעשה תיקון 

. העובדה שנעשה תיקון כאמור תומכת בטענה כי נעשתה 2018למאי  22-20בכתבה הראשונה בין הימים 

ח עותק של הצו פנייה לעיתון בעניין זה, הגם שלא ניתן לדעת את תוכנה המדויק ואין לדעת האם נשל

או שנעשתה פנייה בעל פה בלבד. כך או אחרת, תשומת ליבו של העיתון הופנתה לעניין זה, וממילא 

 מאותו שלב היה עליו להקפיד ביתר שאת על כך שלא יפורסמו פרטים מזהים של התובע.

העיתון תיקן את ההפרה בכתבה הראשונה בכך שהסיר את שמו של התובע מהכתבה המופיעה  

ר האינטרנט, אולם לא עשה זאת לגבי "גרסת הארכיון" של הכתבה. גרסה זו אינה זמינה באופן באת

ישיר דרך אתר האינטרנט של העיתון, אולם ניתן להגיע אליה ללא קושי והיא נכללת בתוצאות החיפוש 

בגוגל, כך שמי שמקליד את שמו של התובע עשוי להיחשף אליה בקלות. העדר התיקון של גרסת 

כיון עולה, אפוא, כדי המשך ההפרה של צו איסור הפרסום. אין מדובר בהפרה מודעת אלא בהפרה האר

מתוך התרשלות, אך כאמור די בכך לצורך קיומה של עוולת הפרת חובה חקוקה. יתרה מזו, אילו היה 

 העיתון נוהג כמצופה ממנו, היה המידע לגבי צו איסור הפרסום בעניינו של התובע מופץ לגורמים

הרלוונטיים בעיתון מיד עם הפנייה מדובר הסניגוריה הציבורית, כך שייתכן שההפרות של הכתבות 

 השנייה והשלישית היו נמנעות.

פנה התובע לעיתון בקשר להפרת צווי איסור הפרסום, ובהמשך אף דיבר על  2018באוקטובר  .21

ייה זו המשיך העיתון להפר את צו כך עם היועצת המשפטית של העיתון. התובע מלין על כך שעל אף פנ

איסור הפרסום. אולם, בעניין זה אין לו לתובע להלין אלא על עצמו, שעה שבאופן תמוה הוא סירב 

לבקשת העיתון והיועצת המשפטית לשלוח להם את צו איסור הפרסום, ודרש כי הצו יוצג בפגישה. 

חובה לקיים פגישה כזו. הדרישה כי  נציגי העיתון סירבו להיפגש עם התובע, ולא הייתה עליהם כל

התובע ישלח את צו איסור הפרסום הייתה לגיטימית ואף מובנת מאליה. היא לא הייתה כרוכה בטרחה 

כלשהי מצד התובע )אשר היה יכול לשלוח את הצו בדואר אלקטרוני( וקשה להבין מדוע סירב התובע 

 ן היה מודע לצו.  לעשות זאת, גם אם לשיטתו הדבר היה "מיותר" שכן העיתו

בקשר לכך טוען התובע, כי חשש להעביר את הפרוטוקולים כל עוד החקירה נמשכת, וזאת 

מכיוון שהיה ידוע לו שבעלי העיתון מקיימים קשר עם חשודים מרכזיים בפרשה. הטענה לקשר כזה 
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את צו איסור לא הוכחה, אולם בכל מקרה אין לכך רלוונטיות לענייננו, שכן התובע היה יכול לשלוח 

הפרסום שניתן בעניינו בבית המשפט המחוזי. החלטת בית המשפט המחוזי ניתנה בדיון בעניינו של 

(. בניגוד לטענת הנתבעים, איני סבור 3התובע בלבד, ועניינם של החשודים האחרים כלל לא נזכר בו )נ/

בדה היא שמיד לאחר שמדובר בהתנהלות מכוונת של התובע על מנת ליצור לעצמו עילת תביעה, ועו

שהתובע שוחרר ממעצרו הוא פנה בעניין זה לעורך דינו אשר יזם פנייה לעיתון. אולם, סירובו של התובע 

לשלוח לעיתון בדואר אלקטרוני )או בדרך אחרת( את צו איסור הפרסום שניתן בעניינו מהווה התנהלות 

 וטל על התובע. בלתי סבירה בעליל, אשר אינה מתיישבת עם נטל הקטנת הנזק המ

אילו בכך היו מסתיימים הדברים, ניתן היה לקבוע כי אחריותו של העיתון נעצרת החל  .22

. אולם, בכך לא תמו ההפרות מצד העיתון, שכן גם לאחר שהתקבלו אצלו מכתב 2018מאוקטובר 

תבה , ונעשה התיקון הנדרש בגרסת הארכיון של הכ2019התראה והעתק של צו איסור הפרסום במאי 

הראשונה ובכתבות השנייה והשלישית, בכתבה השנייה תוקן רק הפתיח של הכתבה, ולא הושמטה 

ההתייחסות לתפקידו של התובע בהמשך הכתבה עד לאחר הגשת התביעה. התנהלות זו עולה כדי 

התרשלות נוספת מצד העיתון, שכן ברי כי היה על העיתון לבצע בדיקה יסודית של הכתבה על מנת 

 כי ההפרה נפסקת.לוודא 

ניתן אפוא לסכם את ההפרות מצד העיתון כך: העיתון הפר את צו איסור הפרסום בעצם  .23

פרסום הכתבות, ובכך שלא פעל כנדרש לתיקון ההפרות לאחר קבלת הפנייה מדובר הסניגוריה 

לאי  יש לייחס לתובע אחריות 2018, אולם החל מאוקטובר 2019הציבורית. הפרה זו נמשכה עד מאי 

הקטנת הנזק, למעט לעניין ההפרה המצומצמת יחסית שיש בכך שהכתבה השנייה לא תוקנה באופן 

 מלא לאחר שהעיתון קיבל את צו איסור הפרסום ועד הגשת כתב התביעה. 

 הפיצוי

ש"ח, אשר מחצית ממנו בגין נזק ממוני ומחצית בגין נזק לא  500,000התובע דורש פיצוי בסך  .24

נזק הממוני טוען התובע, כי בשל הפרסום הוא לא הצליח למצוא עבודה בשוק ההון, ממוני. אשר ל

ש"ח בחודש. אלא שטענה זו לא הוכחה, ולו בדוחק. התובע  10,000-והמשכורת שלו נפגעה בשיעור של כ

צירף הודעת דואר אלקטרוני ממעסיק פוטנציאלי המציין את קיומה של החקירה כשיקול מבחינתו 

לתצהיר התובע(. אכן, הדעת נותנת כי החקירה בקשר לחברה בה  12את התובע )נספח שלא להעסיק 

מילא התובע תפקיד בכיר הקשתה עליו להשיג עבודה בשוק ההון, ומוכן אני להניח כי זו הסיבה לכך 

שהוא לא הצליח להשיג עבודה כזו. אולם, על מנת להוכיח שנגרם לו נזק היה על התובע להראות כי 

עיתון הוא זה שמנע ממנו לקבל את העבודה. לשם כך, היה על התובע להראות אחת משתיים הפרסום ב

כי אילולא הפרסום לא היו המעסיקים יודעים על החקירה או שהפרסום הוא מה שהפריע למעסיקים.  –

 התובע לא הוכיח אף אחת משתי האפשרויות. 
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וק ההון ידעו על החקירה בעניינו ניתן להניח ברמה גבוהה של ודאות כי הגורמים העוסקים בש

של התובע בלא קשר לכתבות בעיתון, ובוודאי שמעסיקים פוטנציאליים בתחום אשר היו עורכים בירור 

לגביו היו מגלים זאת על נקלה )וזאת מבלי להיכנס לשאלה אם חלה על התובע חובת גילוי יזומה של 

י בין הפרסום לבין ידיעת המעסיקים על עניין זה במסגרת ראיון העבודה(. משכך, אין קשר סיבת

החקירה והמעצר. כמו כן, לא הובאה הוכחה כלשהי כי הפרסום בעיתון הוא מה שהפריע למעסיקים 

הפוטנציאליים. אדרבה, מהודעת הדואר האלקטרוני שצירף התובע עולה כי מה שהטריד את המעסיק 

 מתי היא צפויה להסתיים. הוא עצם קיומה של החקירה, כפי שעולה מכך שהוא מתעניין 

 יש לדחות אפוא את טענת התובע לנזק ממוני בשל הפרת צו איסור הפרסום.

בנוסף, טוען התובע לנזק לא ממוני. בהקשר זה טוען התובע, כי מעצם העובדה שניתן צו איסור  .25

לחוק בתי  (1()1)ה70פרסום, אשר התנאי לנתינתו על פי חוק הוא כי צפוי לחשוד "נזק חמור" )סעיף 

המשפט(, ניתן להסיק כי נגרם לתובע נזק משמעותי כתוצאה מהפרסום. טענה זו שובה את הלב, אולם 

לדעתי אין לקבלה. גם אם אניח כי ממצאים שנקבעים בהליך של דיון בבקשה למתן צו איסור פרסום 

ניתן צו איסור  עשויים עקרונית להקים השתק פלוגתה, הרי שבענייננו העיתון לא היה צד להליך בו

הפרסום, וממילא הממצאים שנקבעו בו אינם מחייבים אותו. זאת ועוד, החלטה על מתן צו איסור 

פרסום היא צופה פני עתיד ובגדרה על בית המשפט להעריך את האפשרות כי ייגרם לחשוד נזק חמור. 

ואין להסתפק בכך אולם, במסגרת תביעת פיצויים יש להוכיח כי הסיכון התממש ונזק כאמור נגרם, 

שבנקודת הזמן שלפני הפרסום היה קיים חשש לנזק חמור. לכל היותר, הדבר עשוי להוות אינדיקציה 

 מסוימת לכך שנגרם נזק כאמור. 

כאמור לעיל, התביעה אינה מתבססת על עילה של לשון הרע, וממילא אין מקור חוקי המאפשר  .26

לפסוק פיצוי בגין נזק לא ממוני על דרך האומדנה, כפי פסיקת פיצוי ללא הוכחת נזק. עם זאת, ניתן 

((. כמו 4.8.2008) 47-43, פסקאות נודלמן נ' שרנסקי 89/04שניתן לעשות גם בעילה של לשון הרע )ע"א 

כן, בגדר פסיקת הפיצוי יש ליתן משקל מסוים גם לשיקולים של הרתעה ולכך שמדובר במספר הפרות 

לקבל את טענת התובע כי יש מקום לפסוק "פיצויים מוגברים", שעה  מצד העיתון. עם זאת, אין בידי

 4576/08שאין מדובר בענייננו בעוולה שנעשתה בכוונת זדון או מתוך התרשלות קיצונית )השוו, ע"א 

 ((. 7.7.2011) צבי נ' היס-בן

 צודק התובע כי פרסום העובדה שאדם נמצא תחת הליך פלילי עלול להדביק לו סטיגמה. אין 

להטיל ספק בכך שכאשר נוכח התובע כי דבר מעצרו פורסם בעיתון, על אף המאמצים שהקדיש להוצאת 

צו איסור פרסום לגבי עובדה זו, נגרמה לו עוגמת נפש ממשית. עוד יש להביא בחשבון את העובדה 

י שהפרסומים זכו לחשיפה משמעותית, כפי שעולה מהראיות שהוגשו בתיק )שחלקן הוגשו באופן חסו

שכן הן מהוות סודות מסחריים(. כמו כן, יש להתחשב בכך שאין מדובר רק בהפרה המתבטאת בפרסום 



 
 בית משפט השלום בראשון לציון

  

  אלמוני נ' לוי וינריב ואח' 10295-07-19 ת"א
 

                                                                   
    קיים תיק עזר לשופטתיק חיצוני: 

  

 12מתוך  11

הראשוני, אלא גם במחדל של אי תיקון ההפרות בהמשך )אם כי אין להביא בחשבון את התקופה 

  שלגביה נקבע לעיל כי התובע לא עמד בנטל הקטנת הנזק(. 

כי הוא נתקל בתגובות כאלו או אחרות אשר ניתן לייחס מנגד, יש לציין כי התובע לא הוכיח  

אותן ישירות לפרסום בעיתון. הראיה היחידה שהביא התובע בהקשר זה היא הודעת נאצה אנונימית 

)לטענתו, היו הודעות נוספות שהוא מחק(. אולם, אין כל  26.7.2018שקיבל בדואר האלקטרוני ביום 

תוצאה מהפרסום. אדרבה, לטענת התובע עצמו ניתן להניח ראיה כי המנאץ האלמוני נחשף לפרשה כ

 כי אותו אדם מכיר אותו, שכן הוא ידע את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. 

מטבע הדברים, הערכת הפיצוי בגין נזק לא ממוני כתוצאה מפרסום היא עניין שאינו ניתן  .27

( ציין בית המשפט העליון 30.11.1997) פלונית נ' שבע באר שבע בע"מ 8750/96לחישוב מדויק. ברע"א 

כי פסיקת פיצוי בגין פרסום פרטים החוסים תחת איסור פרסום היא עניין להערכה. באותו עניין פסק 

ש"ח, אולם נסיבות הפרסום באותו עניין נראות חמורות  100,000בית המשפט פיצוי בסכום כולל של 

ה אשר אביה רצח את אימה ופצע אותה, וכן יותר )מספר כתבות בהן פורסמו שמה ותמונתה של קטינ

מצבה הרפואי של הקטינה ומקום אשפוזה, ותוך שנקבע שהמפרסמים היו מודעים לקיומו של צו איסור 

הנ"ל נפסקו פיצויים בסך  19700-08-12הנ"ל וכן בת"א  1250/13הפרסום(. במקרה שנדון ברע"א 

, והפרסומים עסקו בעניינים הקשורים לעבירות ש"ח, אולם שם מדובר היה בעילה של לשון הרע 50,000

 מין, אשר יש בהם משום פגיעה קשה במיוחד.

בענייננו, באיזון בין מכלול השיקולים שפורטו לעיל מצאתי להעמיד את הפיצוי בגין נזק לא  

 ש"ח.  36,000ממוני על סך של 

 3-1, שכן הנתבעים יוער, כי לכאורה היה מקום לחלק את סכום הפיצוי בין הכתבות השונות 

אחראים כל אחד לכתבה פרי עטו בלבד. אולם, הנתבעים לא טענו שיש לעשות זאת, ככל הנראה מכיוון 

 שממילא העיתון הוא זה שיישא בסכום הפיצוי. 

אשר להוצאות: יש להביא בחשבון את היקף הדיון בתיק מצד אחד, ואת הפער בין סכום  .28

ני. כמו כן, יש להביא בחשבון שבסופו של יום הסכימו הנתבעים התביעה לבין הסכום שנפסק מצד ש

לנכונות הטענה לגבי המועד בו נעשה התיקון בכתבה הראשונה, אשר התובע נאלץ להביא חוות דעת 

 מומחה כדי לתמוך בה.

באיזון בין מכלול השיקולים מצאתי לחייב את הנתבעים באגרת המשפט בגין הסכום היחסי  

 ש"ח.  10,000וצאות ובשכר טרחת עורך דין בסכום כולל של שנפסק ובנוסף בה

נקודה אחרונה אליה יש להידרש היא הפרטים שיש לכלול בנוסח המותר לפרסום של פסק דין  .29

נרשם מפי בא כוח התובע כי אין לו התנגדות לפרסום  26.11.2020זה. בפרוטוקול קדם המשפט מיום 

 8-7, שורות 11שם החברה ותפקידו של התובע בה, וכי רק שמו של התובע יהיה אסור בפרסום )עמ' 
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טוקול(. אולם, בתום ההוכחות טען בא כוח התובע כי לא זו הייתה עמדתו, וכי הוא מבקש שבפסק לפרו

הדין יהיה רשום רק שמדובר במי שהיה בכיר בחברה שפעלה בשוק ההון. הנתבעים התנגדו לכך, ודרשו 

כי יפורסם גם התפקיד אותו מילא התובע. בעניין זה מצאתי לקבל את עמדת התובע. השאלה אם 

ייתה הצדקה להוצאת צו איסור פרסום בעניינו של התובע או האם הצדקה זו עומדת בעינה נכון ה

להיום, אינה עומדת לדיון במסגרת ההליך הנוכחי. בשלב זה קיים צו איסור פרסום בתוקף, ויש להקפיד 

 כי הפירוט בפסק הדין לא יחרוג מהפרסום המותר בהתאם לצו. 

 סוף דבר

ש"ח, בתוספת אגרת המשפט היחסית בגין סכום זה וכן  36,000תובע סך של הנתבעים ישלמו ל .30

 ש"ח. 10,000הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 

 

 יום. 60זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 

 
 .נוסח זה של פסק הדין מותר לפרסום

 

 

 

 

 , בהעדר הצדדים.2022ינואר  07, ה' שבט תשפ"בהיום,  ןנית

      

             
 


