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   4 

   : תתובעה

 (המבקשת)

  גלעד יעו$ יחסי מימשל ולובינג בע"מ  
 שוש ריבר דע"י ב"כ: עו"

  

                                                        
 

   : י&נתבעה
 (המשיבי&)

   מבשרת נבו. 2  לירו) הרשקובי$. 1    
  ריפבליק יועצי& בע"מ. 3 

 ירו) קוסטלי$ ו/או עו"ד שני רוז) ע"י ב"כ: עו"ד

  5 

 6  החלטה


הצדדי& טענות עיקרי  7 

 8 המסורה בסמכות שימוש ייעשה הדי בית כי) המבקשת( התובעת בקשת בפניי  .1

 9 1991 � ב"התשנ), די סדרי( לעבודה הדי בית לתקנות 46 תקנה לפי בידיו

) 10 לרבותה במחשבי המצויי# הקבצי# את לבחו לתובעת ויתיר), התקנות: להל

 11 החודשי# ששת במהל�), המשיבי#( הנתבעי# השתמשו בה#, ל"דוא תכתובות

 12 לנתבעי# המורה צו לית מבוקש כ. התובעת אצל לעבודת# האחרוני#

 13 החומרי# לבדיקת מהתובעת קיבלו אות# הניידי# הטלפוני# את להעמיד

 14  . בה# המוצפני#

 15 היו הנתבעי# כי ציינה התובעת � כדלקמ הינ#, בתמצית הבקשה נימוקי  .2

 16 לטענת. מתחרה עסק הקימו התפטרות# לאחר ימי# כעשרה אשר, עובדיה

 17 על, העסקת# במסגרת לנתבעי# הועבר פעילותה בדבר המידע כל, התובעת

 18  . בנתבעי# שנית הרב האמו בסיס

 19 , מתו� רצו טוב,הסכימה, הנתבעי# של עבודת# בסיו#עוד טענה התובעת, כי   .3

 20 במהל� בשימוש# היו אשר הסלולאריי# הטלפוני# את הנתבעי# לידי למסור

 21, ל"ודוא טלפו מספרי, קשר אנשי של שמות כלל זה מידע. העבודה תקופת

 22, התובעת לטענת. התובעת ידי על להעסקת# קוד# הנתבעי# בידי היו לא אשר

 23 של המסחריי# וסודותיה המידע כלל את ניצלו הנתבעי# כי לה התברר לימי#

 24  . הקימו אותו החדש העסק פיתוח לטובת, התובעת
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 1 בנוגע טענתה את לבסס כדי לה דרוש המבוקש המידע כי טענה התובעת  .4

 2, התובעת אצל הנתבעי# עבודת בתקופת עוד מתחרה לעסק תשתית להקמת

 3(ע"ע  איסקוב להלכת התובעת הפנתה טענותיה הוכחת לש#. לב תו# בחוסר

 4הממונה על חוק עבודת  � טלי איסקוב ענבר נ' מדינת ישראל 8/90(ארצי) 

 5  ).לכת איסקובה, להל: 8.2.11נשי# ואח', פורס# בנבו, נית ביו# 

 6 נוגעת הצדדי# בי המרכזית המחלוקת זה במקרה כי התובעת טענה, בנוס-  .5

 7 ולכ בתובעת המתחרה העסק את הנתבעי# הקימו בו והאופ המועד לשאלת

 8   . המבוקשי# לנתוני# רלוונטיות קיימת

 9. וכל מכל הבקשה את לדחות יש כי וטענו תגובת# את הגישו הנתבעי#   .6 

 10 בפרטיות ופוגע מכביד אשר אסור דיג במסע מדובר כי הנתבעי# טענו, בתמצית

 11 ככל, מסמכי# גילוי ענייב להלכה בהתא# הנתבעי# הוסיפו, כי.  הנתבעי#

 12 זכות בי הראוי לאיזו להידרש הדי בית על, הרלבנטיות מבח שמתקיי#

 13 עוד. הנתבעי# אינטרס את לשקול זאת ובמסגרת הנתבעי# זכויות לבי הגילוי

 14 עבודת# במהל� נחשפו הנתבעי# לפיה התובעת טענת כי הנתבעי# טענו

 15  . בעלמא נטענה, מסחריי# סודות"ל

 16 כלפי דופ יוצאת בנאמנות נהגו עבודת# במהל� כי, הנתבעי# ציינוהוסיפו ו   .7

 17 את עזיבת# לבי המתחרה העסק הקמת בי הזמני# לסמיכות מעבר. התובעת

 18 פעלו הנתבעי# לפיה לטענתה כלשהי ראייה התובעת הציגה לא, התובעת

 19  . בתובעת עבודת# במהל� מתחרה עסק להקמת

 20 רבות ראיות יצורפו, בהלי� מטעמ# יוגשו אשר לתצהירי# כי ציינו הנתבעי#  .8

 21 דיו במהל� הזה במידע שימוש לעשות תוכל והתובעת בטענותיה# התומכות

 22 באמצעות שלא, התובעת זכויות למיצוי חלופית דר� קיימת, לפיכ�. ההוכחות

 23  . הנתבעי# בפרטיות ופגיעה הכבדה

 24 אי כי הנתבעי# טענו, בבקשה התובעת הפנתה אליה# הדי לפסקי בהתייחס  .9

 25 הלטענותי ראיה בדל הניחה לא והתובעת מאחר, לתובעת להועיל כדי בה#

 26  . הנתבעי# כנגד

 27 מוצדקת ובלתי חמורה פגיעה תגרו# לבקשה היעתרות לטענת הנתבעי#,  .10

 28 וא- איסקוב הלכת בדרישות עומדת אינה הבקשההואיל ו הנתבעי# בפרטיות

 29  . הנתבעי# על סביר בלתי באופ מכבידה



  
  יפו �בית די אזורי לעבודה בתל אביב 

04
40910 סע"ש  
17   
   

 8מתו�  3


הנורמטיבית המסגרת  1 

 2 צו לית) רשאי הרש& או הדי) בית)א. (46" : כדלקמ קובעת לתקנות 46 תקנה  .11

 3 היה א&, במסמכי& לעיו) או לגילוי א- די) בעל ולבקשת, נוספי& פרטי& למסירת

 4 או הדי) בית)ב. (בהוצאות לחסו. כדי או יעיל דיו) לאפשר כדי בכ. צור. שיש סבור

 5 למסירת צו די) בעל לבקשת לית), שיירשמו מיוחדי& מטעמי&, רשאי הרש&

 6 להכריע הדי) לבית לאפשר כדי בכ. שיש סבור היה א&, אחר די) לבעל שאלו)

 7 בהחליטו) ג. (הדי)
בעלי בי) במחלוקת השנויות השאלות באמת שה) בשאלות

 8 הצעה כל, הרש& או הדי) בית ישקול), ב( או) א( משנה בתקנת כאמור בבקשה

 9 להמציא או להראות או בעובדות להודות או פרטי& למסור די) בעל מצד שתבוא

 10 בית רשאי), ב( או) א( משנה תקנת פי על שנית) צו די) בעל קיי& לא) ד. (מסמכי&

 11   ".טענותיו כתב את למחוק או הצו לקיו& המועד את להארי. הרש& או הדי)

 12" פתוחי# בקלפי# משחק" להבטיח נועדה )א(46 תקנה, בהלכה שנפסק כפי  .12

 13 של האפשר ככל רחב גילוי להבטיח יש כי הוא הכלל. הדיו יעילות והבטחת

 14 כימיי& מפעלי& מכתשי& 28222�01�10 ע"ע( למחלוקת הרלוונטי המידע

 15  ). מכתשי& עניי): להל, 21.9.10 ביו# נית, בנבו פורס#, י'פלצ – מ"בע

 16 שני על, הרלבנטיות מבח) שמתקיי& ככל: "כי, הארצי הדי בית פסק עוד  .13

 17 ואינטרסי& זכויות לבי) הגילוי זכות בי) הראוי לאיזו) להידרש הדי) בית על, היבטיו

 18 מכוח חסיו), סטטוטורי חסיו) כגו), גילוי כשוללי& בהלכה המוכרי& לגיטימיי&

 19 לשקול הדי) בית על, זו במסגרת. הפסוקה ההלכה מכוח וחסיו), המקובל המשפט

 20, זאת. הגילוי דר. על שלא, המבקש של זכויותיו למיצוי חלופית דר. קיימת הא&

 21 הורסיו 54124�06�12) ארצי( ברע" (לגופו מקרה כל של נסיבותיו בחינת תו.

 22 ביו# נית, פורס# טר#, HSBC Private Bank (Suisse) SA' נ דיוינסקי

7.3.13.(  23 

14.   24 הזכות לחשיבות א- להתייחס יש כי הארצי הדי בית פסק מכתשי# בעניי

 25 במידע משהמדובר": הדי בית ישקול אות# השיקולי# במסגרת לפרטיות

 26 להיעשות שצריכה האיזו) למלאכת מיוחדת חשיבות יש הפרטיות הגנת תחת החוסה

 27 על עמד זה די) בית. לפרטיות הזכות לבי) משפטי בהלי. מידע ועיו) לגילוי הזכות בי)

 28, וחשיבותה רגישותה ועל האיזו) מלאכת של מורכבותה על, באיזו) הצור. עצ&

 29 לקבל א& בהחלטה פסוק סו- מהווה אינו הרלוונטיות מבח): "אכ). די) פסקי במספר

 30 התומכות ראיות להביא די)
בעל של וזכותו לדעת הציבור זכות בי) לאז) יש. ראיה

 31  . "די)
בעל של בפרטיות הפגיעה לבי) בטיעוניו

http://www.nevo.co.il/law/98555/46.a
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 1 בהלכת, בתמצית. איסקוב בהלכת הארצי הדי בית של פסיקתו לענייננו יפה  .15

 2 לבי המעסיק של הקניי זכות בי הנדרש באיזו הארצי הדי בית ד איסקוב

 3 בתכתובות עיו לש# הנדרשי# התנאי# על ועמד, העובד של לפרטיות הזכות

 4 ל"דוא תיבת �  השונות ל"הדוא תיבות לסוגי בהתא#, העובד של ל"הדוא

 5"מתו. :  הארצי הדי בית פסק, כ�. אישית ותיבה מעורבת תיבה, מקצועית

 6שפעילות העובד בתיבה המקצועית והתכתובת שהוא מקיי& בה נועדו מראש 

 7והוגבלו לצרכי עבודה בלבד, רשאי המעסיק לקיי& בתיבה המקצועית פעולות 

8
ניטור, מעקב וגיבוי של נתוני תקשורת בכלל ונתוני תוכ) לרבות של תכתובות אי 

 9 לעקרונותפו- לכ. מייל במסגרתה. פעולות אלה מותרות למעסיק א. ורק ובכ

 10 הודעה וכנדרש מראש לעובדי& ימסורובתנאי ש .והדי) המידתיות, הלגיטימיות

 11 הדואר בתיבת להתנהלות הנוגע בכל העבודה במקו& הנוהגת המדיניות על מפורטת

 12וההגבלות מפני  בלבד עבודה למטרות ייעודה, לרשות& שהועמדה המקצועית

 13 מקו& לצרכי בהתא&, פרטיות של העובדעשיית שימוש בה למטרות אישיות או 

 14פעולות ניטור, מעקב וגיבוי של נתוני  בקיו& הצור. או האפשרות ועל העבודה

 15  מייל בתיבה המקצועית.
תקשורת לרבות נתוני תוכ) של תכתובות אי

 16... בשונה מ) התיבה המקצועית, המעסיק אינו רשאי לקיי& פעולות מעקב אחר 

 17התכתובת שמקיי& העובד לצרכיו האישיי& בתיבה האישית או בתיבה המעורבת, 

 18ואסור לו לקיי& חדירה לתוכ) התכתובת האישית שמקיי& העובד בתיבות אלה, 

 19טימיות; ורק למעט בהתקיי& נסיבות חריגות המצדיקות זאת מכח עקרו) הלגי

 20לאחר שהמעביד נקט באמצעי& טכנולוגיי& חודרניי& פחות המעידי& על שימוש 

 21בלתי ראוי של העובד בטכנולוגיות שהועמדו לרשותו לצרכי עבודה. בהתקיי& 

 22התנאי& המצטברי& הללו על המעסיק לבקש ולקבל הסכמתו המפורשת של העובד 

 23ו לתיבה האישית או המעורבת, מדעת ומרצו) חופשי למדיניות הכללית בדבר חדירת

 24  ולתכתובת האישית במסגרת). 

 25פרטית בבעלותו 
...המעסיק רשאי להתיר לעובד לעשות שימוש בתיבה חיצונית

 26של העובד לצרכיו הפרטיי&, במרחב הווירטואלי במקו& העבודה. נוכח בעלותו 

 27פרטית, אסור למעסיק לקיי& מעקב של 
הבלעדית של העובד בתיבה החיצונית

 28ני תקשורת או תוכ) על השימוש שעושה העובד בתיבה הפרטית, ואסור לו נתו

 29מייל של העובד במסגרתה. ככל 
לחדור לתיבה הפרטית ולתוכ) תכתובת האי

 30שהמעסיק סבור כי התקיימו התנאי& המצדיקי& פעולות כאלה ושכמות), עליו 

 31ר, לחיפוש לפנות לבית הדי) האזורי לעבודה בבקשה לסעד הול& מסוג צו אנטו) פיל

 32ולתפישה בתיבה הפרטית של העובד, בהתאמה הנדרשת לעניי). ככלל, ונוכח 
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 1הפוגענות הטמונה בסעד מעי) זה, יינת) הצו במקרי& הנדירי& ויוצאי הדופ) בלבד 

 2  ובהתקיי& התנאי& הנדרשי& לכ. בדי)".


 הפרט אל הכלל מ)   3 

 4 מצאתי, בתיק החומר כלל את וכ הצדדי# טענות מכלול את ששקלתי לאחר  .16

 5   � הבאי# מהטעמי#, להידחות הבקשה די כי

 6 התובעת. איסקוב בהלכת נקבעו אשר בכללי# עומדת אינה הבקשה, ראשית  .17

 7 תכתובות כלל" את לקבל זכאית הינה כי, ביותר כללי באופ, בבקשה טענה

 8 הנתבעי# ערכו בה ל"הדוא תיבת סוג מהוולא פירטה  הנתבעי# של" ל"הדוא

 9  . לשיטתה, שימוש

 10 אות# לכללי# בהתא# ל"הדוא תכתובות לגילוי הבקשה את אבח, זאת נוכח  .18

 11 מעורבת, מקצועית � ל"הדוא תיבות לשלושת ביחס, איסקוב הלכת התוותה

 12 תיבת כי הוכיחה לא התובעת, בעניינו � מקצועית ל"דוא תיבת.  ופרטית

 13 ג#, ועוד זאת. מקצועית ל"דוא תיבת הייתה שימוש הנתבעי# עשו בה ל"הדוא

 14 לא התובעת, מקצועית ל"דוא בתיבת מדובר כי מוכיחה התובעת הייתה א#

 15 בהלכת שנקבעו כפי, זו ל"דוא לתיבת חדירה לש# הנדרשי# בתנאי# עמדה

 16  . איסקוב

 17 לשימוש בנוגע ברורה מדיניות פרסמה כי הוכיחה לא התובעת, זאת בכלל  .19

 18. זו בתיבה ומעקב ניטור פעולות לביצוע אפשרות קיימת כי וכ זו בתיבה

 19 ל"דוא תכתובות את לידיה לקבל זכאית הינה כי הוכיחה לא התובעת, לפיכ�

 20  . זו מתיבה הנתבעי# של

 21הטענה לא הועלתה על ידי התובעת, מצאתי לנכו להוסי- א# אטעי#, כי א-   .20

  22ולבחו הא# יש מקו# בענייננו לסטות מכללי ההלכה כפי שהותוו בעניי

 23הנתבעי#, זאת  בעת אינה נדרשת לקבל את הסכמתאיסקוב ולקבוע כי התו

 24הנתבעי#  ולאור טענתה כי ת תובעתבעי# הינ# עובדי# לשעבר של המאחר והנ

 25  גזלו את סודותיה. 

 26בנסיבות מקרה זה, מצאתי כי התשובה לשאלה זו הינה שלילית. בענייננו,   .21

 27תשתית  הציגה לא התובעת, בעניי מסמרות לקבוע ומבלי ההלי� של זה בשלב

 28 כ� על להצביע כדי בה יש אשרלצור� קבלת הבקשה  מספקת תראייתי
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 1 מועסקי# בעוד# מתחרה פרטי עסק הקימו או סודותיה את גזלו הנתבעי#ש

 2  . אצלה

 3עיו בבקשה מלמד כי טענות התובעת ה כלליות ביותר ולא נתמכו בתשתית   .22

 4כיצד לגרסתה פעלו הנתבעי# על מנת ראייתית. התובעת לא פירטה בבקשתה, 

 5ניצלו את אמונה של להפר את אמונה, למעט טענות כלליות כי הנתבעי# "

 6  לבקשה).  7" (ס' המבקשת

 7י# לשיטתה, כמו כ, לא פירטה התובעת מהו המידע הסודי אליו נחשפו הנתבע  .23

 8שמות אנשי קשר, מספר טלפו) שלה&, " �מדובר ב אלא טענה בכלליות כי 

 9לבקשה). התובעת טענה כי  6" (ס' התקשרות נוספי& כגו) דוא"ל פרטי

 10" ידע וסודותיה המסחריי& של המבקשת, לתועלת&הנתבעי# עשו שימוש ב"

 11  אול# לא הציגה תשתית עובדתית לעניי זה.  שה)לבק 12(ס' 

 12 מיכות הזמני# בי סיו# עבודתהבקשה נסמכת על טענת התובעת בדבר ס  .24

 13לב זה נכונה אני לבקשה). ג# א# בש 1מתחרה (ס' עסק הנתבעי# לבי הקמת 

 14אי בכ� די כדי דבר סמיכות זמני# נטענת זו, התובעת ב לקבל את טענת

 15  להצדיק את חשיפת המסמכי# המבוקשי# על ידי התובעת. 

 16בהקשר זה שקלתי את טענת התובעת, לפיה אינה נדרשת להציג תצהיר תומ�   .25

 17לבקשה).  35עולה מתו� כתבי הטענות (ס'  לבקשה, מאחר וכל המפורט בבקשה

 18מדובר בבקשה נפרדת בה מבוקשי# סעדי# אשר לא אי בידי לקבל טענה זו. 

 19פורטו בבקשה לצו המניעה או בכתב התביעה. בהתא# לכ�, היה על התובעת 

 20ולה להגיש את בקשתה על לתמו� את בקשתה בתצהיר כדבעי ואי התובעת יכ

 21  ה. דר� ההפני

 22, טר# הכרעתי בבקשה, בחנתי ג# את התשתית העובדתית מכל מקו#  .26

 23הלכאורית אשר הוצגה בבקשה לצו המניעה ובכתב התביעה. בשלב זה, טר# 

 24קיו# ישיבת ההוכחות, לא מצאתי כי יש בטענות התובעת בבקשה לצו מניעה 

 25לש# קבלת המסמכי# המבוקשי# על  מספקת תתשתית ראייתיכדי להוות 

 26   ידה, בנסיבות מקרה זה.

 27דברי# אלו יפי# מקל וחומר, ביחס לשני סוגי תיבות  � תיבת דוא"ל מעורבת  .27

 28הדוא"ל הנוספות בה עסקה הלכת איסקוב, תיבת דוא"ל מעורבת ותיבת 

 29דוא"ל פרטית. בכל הקשור לתיבת דוא"ל מעורבת, הרי שאמות המידה 
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 1הנדרשות ה מחמירות, ונדרש "חשש רציני" או "בסיס סביר" לפעילות פלילית 

 2  או מעשי# לא ראויי# של העובד. תנאי# אלו לא התקיימו בענייננו. 

 3 אמת ביחס לתיבה זו, אישית ל"דוא תיבת לגבי לשאת ביתר נכוני# אלו דברי#  .28

 4 מבקש שהמעסיק ככל, איסקוב להלכת בהתא#. יותר א- מחמירה המידה

 5 של ותפיסה לחיפוש שיפוטי לצו לעתור עליו, העובד של הפרטית לתיבה לחדור

 6. ביותר חריגות בנסיבות יינת אשר פילר אנטו צו מסוג, פוטנציאליות ראיות

 7 נסיבות של קיומ הוכיחה ולא פילר אנטו צו למת בקשה הגישה לא התובעת

 8  .  המסמכי# מסירת את המצדיקות חריגות

 9 שומט, הבקשה לקבלת מתאימה מינימלית עובדתית תשתית של קיומה היעדר  .29

 10 השמורי# הקבצי# כלל את לידיה לקבל התובעת בקשת תחת א- הקרקע את

 11  . הנתבעי# של הניידי# הטלפוני# גבי על נמצא אשר המידע את וכ #במחשבי

 12.  ראיות דיג כדי ועולה ביותר כללית הינה התובעת הגישה אותה הבקשה, שנית  .30

 13 או/ו המחשב תיקיות או/ו שמורי& מסמכי&" לידיה לקבל עתרה התובעת

 14  ".   המשיבי& עבודת הפסקת טר& חודשי& 6 של לתקופה ל"דוא תכתובות

 15. מסוי# מסוג ל"דוא תכתובות או מסוי# מסוג מסמכי# פירטה לא התובעת  .31

 16 דיג"ל בניסיו המדובר כי ממשי חשש מעלה הבקשה הוגשה בו הגור- האופ

 17 שני שנערכו לאחר, הבקשה הגשת ממועד חיזוק מקבלת זו מסקנה". ראיות

 18 של לקיומו ובסמיכות תצהיריה את להגיש התובעת על היה בו במועד, דיוני#

 19  .  בתיק הצפוי ההוכחות דיו

 20 בידי חלופית אפשרות קיימת, זה מקרה בנסיבות כי דעתי נחה, שלישית  .32

 21 שימוש לעשות תוכל התובעת. האמת לחקר ולהגיע זכויותיה למיצוי התובעת

 22 וכ( ההגנה לכתב הנתבעי# ידי על צורפו אשר והראיות המסמכי# בשלל

 23 של תצהיריה#ב זאת ובכלל), בתיק התקיי# אשר הזמני בהלי� לתצהירי#

 24 לעשות תוכל התובעת. הנתבעי# ידי על נגזלו, התובעת לטענת אשר, לקוחות

 25 הרלבנטיי# הגורמי# את ולחקור ההוכחות הלי� במסגרת זה במידע שימוש

 26  . להידחות הבקשה די זה מטע# ג#, לפיכ� לחקור מבקשת היא אות#

 27 דחיית את מצדיקי# לעיל ציינתי אות# הטעמי# כי אציי, סיו# טר#, רביעית  .33

 28 כ� על.  הניידי# בטלפוני#, התובעת לשיטת, הצבור למידע ביחס ג# הבקשה

 29 במהל� הנתבעי# בשימוש היו אשר ניידי# בטלפוני# מדובר כי, אוסי-
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 1 כשנה לפני, עבודת# סיו# במועד עוד הנתבעי# לבעלות הועברו ואשר עבודת#

 2 כי העובדה ולנוכח הזמ חלו- לאור, אלו מטעמי# ג#, לפיכ�). 12/16( וחצי

 3 לגבור לפרטיות הנתבעי# של זכות# די, הנתבעי# של אישי בטלפו המדובר

 4  . המסמכי# לגילוי התובעת של זכותה על

 5, הבקשה את לקבל מקו# אי כי מצאתי, זה מקרה בנסיבות, לסיכו#  .34

 6  . לעיל פירטתי אות# מהטעמי#


דבר סו-  7 

 8  . נדחית הבקשה  .35

 9  . הדי פסק במסגרת בחשבו יילקחו הבקשה הוצאות

  10 

 11  ותישלח אליה&., בהעדר הצדדי& )2018אפריל  26(, י"א אייר תשע"חהיו&,  נהנית

 12 

 13 

 14 

  15 

  16 




