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  ט"ו באב, התשס"טירושלים:                                                                              

    2009אוגוסט  05         
    

  10784209  :סימוכין             
  
   אל: 

  הנהלה תא כתבי המשפט 
  
  

  עיתונותהודעה ל
  

משה גל לשופטים בעניין פגיעה בפרטיות  ופטהש ודמנהל בתי המשפט כב ללידיעתכם מצ"ב מכתבו ש

 בפרסומים באינטרנט, אשר נשלח היום. 

  

  

                                                        

  ב ב ר כ ה,                                                                                                                   
    
  
  

  עו"ד אילת פילו
  בתי המשפטמערכת דוברת 

    
    

  
 שופטים נכבדים, 

 

כפי הידוע לכם, במסגרת פומביות הדיון מתפרסמים פסקי דין והחלטות באתר האינטרנט של 

ו, כמעט באופן מידי, הרשות השופטת וזאת בסמוך למועד חתימתם. הפרסום באתר מביא עמ

פרסום במאגרים המשפטיים בתפוצה רחבה וכך גם בכלי התקשורת. הואיל ופסקי הדין 

וההחלטות כוללים, לא אחת, מידע פרטי אודות המתדיינים, הנהלת בתי המשפט נאלצת 

להתמודד עם ריבוי מקרים הולך וגובר של מתדיינים המלינים על הפגיעה בפרטיותם. במרבית 

א מתקיימת הצדקה משפטית לאסור את פרסום עצם פסקי הדין מתפרסמים כדין ולהמקרים, 

קיומו של ההליך המשפטי או פרטים מזהים אודות בעלי הדין. עם זו, אנו עדים לא אחת 

להחלטות הכוללות פרטים אשר ספק אם יש צורך משפטי באזכורם, לרבות ובמיוחד נוכח 

  הפגיעה האפשרית בפרטיותם של בעלי הדין. 

ה המזכירות לציין על גבי הזימונים הודעה כללית שלפיה פסקי לשימת לבכם, לאחרונה החל

הדין מתפרסמים באתר האינטרנט, וזאת כדי לעודד את בעלי הדין החוששים מפרסום מידע 

רגיש, לפנות לבית המשפט מבעוד מועד ולבקש את מניעת הפרסום. הודעה דומה מתפרסמת 

 באתר האינטרנט של הרשות השופטת. 
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לחוק בתי המשפט, אינם  71 -68החריגים לפומביות הדיון הקבועים בסעיפים עם זו, נראה כי 

מותאמים לעת הנוכחית, המתאפיינת בזרימת מידע חופשי ומהיר וכי הדין אינו מספק מענה 

הולם לבעיה שמתעוררת. לאור זאת, יש בכוונתי לפנות בעניין זה לשר המשפטים על מנת 

לותה ויינתנו כלים משפטיים לצמצום הפגיעה שתיערך בחינה מחודשת של הסוגיה בכל

 במתדיינים. 

נוכח דברים אלה, נבקש את שימת לבכם בעת כתיבת החלטות לעניין איזכור פרטים אישיים 

 חובה בהם ואשר פרסומם עלול לגרום לפגיעה בפרטיותם של המתדיינים. שאין 

  
  

  בברכה, 
   

  משה גל
  

  מנהל בתי המשפט
 
  


