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, לכוף על המשיב, ")הפקודה: "להלן( לפקודת ביזיון בית המשפט 6זוהי בקשה לפי סעיף   .1

לפיה נאסר , 29.06.200לציית להחלטת כבוד השופט יונתן אברהם מיום , במאסר או בקנס

, על המשיב לפרסם תכנים מן הסוג שצורפו לבקשה למתן הסעד הזמני אודות המבקשים

  . די בית המשפט אשר ידון בתובענה העיקריתי-וזאת עד למתן החלטה אחרת על

  

  עיקר העובדות וההליכים

  

הינה פרסומים פוגעים לפי חוק לשון הרע אודות המבקשים , עניינה של התביעה העיקרית  .2

מפעילו ומנהלו , שהמשיב הינו עורכו" ויקי עפולה"שהופיעו באתר אינטרנט המכונה בשם 

  . של האתר

  

נה העיקרית עתרו המבקשים בבקשה למתן צו מניעה וצו עשה זמני בד בבד עם הגשת התובע  .3

המורה לו להסיר כל תוכן הנוגע למבקשים והמפורסם באתר האינטרנט נשוא , כנגד המשיב

  .     התביעה וכי ימנע מלפרסם דבר כלשהו אודות המבקשים

  

, ני הצדדים במעמד ש29.06.2008כבוד השופט יונתן אברהם דן בבקשה לסעד זמני ביום   .4

 : החליט להיעתר לבקשה למתן צו המניעה והורה בזו הלשון
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ניתן בזאת צו מניעה זמני האוסר על המשיב , מן הטעמים שפירטתי לעיל"

  .לפרסם תכנים מסוג זה באתר אינטרנט כשלהו אודות המבקשים

...  

ניתן בזאת צו מניעה זמני האוסר על המשיב לפרסם תכנים מן הסוג , סוף דבר

אודות המבקשים וזאת עד למתן , אשר צורפו לבקשה למתן הסעד הזמני

הדגשות " (החלטה אחרת על ידי בית המשפט אשר ידון בתובענה העיקרית

  .). נ. ש–שלי 

  

  תמצית טענות הצדדים

  

צו המניעה פרסם המשיב באתר אינטרנט אחר תכנים מן כי לאחר מתן , המבקשים טוענים  .5

לתמיכה בבקשתם צירפו המבקשים העתק . הסוג אשר נאסר עליו לפרסם בצו בית המשפט

  .   צילומי מהפרסום נשוא המחלוקת

  

 לפקודת ביזיון 6עתרו המבקשים בבקשה שלפניי לנקיטת סנקציה לפי סעיף , על רקע זאת  .6

לציית אחר הוראות צו , בקנס משמעותי או במאסר אפקטיבי, לכוף על המשיב, בית המשפט

  . 29.06.08י כבוד השופט יונתן אברהם ביום "ע, כאמור, המניעה הזמני שניתן

  

כי כבוד השופט יונתן אברהם לא הוציא תחת ידו צו , עמדתו היא. המשיב מתנגד לבקשה  .7

הפרסום נשוא הבקשה חוסה בצל ההיתר , לשיטתו. שיפוטי גורף אלא צו מוגדר ומצומצם

כי בנסיבות המקרה שבפנינו צו המניעה , המשיב מוסיף וטוען. ואינו נופל בגדר צו האיסור

. ו את הליכי ביזיון בית המשפטומשכך אין להפעיל כלפי הפרת, אינו נהיר וברור די הצורך

שכן עסקינן בהליך , כי אין לנקוט כלפיו הליך של בזיון בית המשפט, המשיב מוסיף עוד

. הצופה את פני העתיד ומטרתו לכפות את ביצוע ההחלטה ולא להענישו על מעשיו בעבר

נו כי הפרסום נשוא הבקשה הוסר זה מכבר ואינ, במהלך הדיון בעל פה בפניי טען המשיב

כי במידה וייקבע , טוען המשיב, לסיום. ולכן אין להיזקק כלפיו בהליך של ביזיון, קיים עוד

הרי שהדבר נעשה בשוגג ובתום לב ולא מתוך כוונה לבזות את , כי היפר את צו המניעה

  .  ש ולרמוס את החלטותיו"ביהמ

  

  .  במהלך הדיון שנערך בפניי חזרו הצדדים על טיעוניהם  .8

  

  רעהדיון והכ

  

בחנתי את לשון צו המניעה ותוכן הפרסום נשוא , לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה  .9

הגעתי למסקנה ולפיה דין הבקשה , ולאחר ששקלתי את מלוא טיעוני הצדדים, הבקשה

  .  להלן אבאר. לביזיון בית המשפט להתקבל
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ביזיון "דה המכונה גם  לפקו6ההליך של ביזיון בית המשפט הא הליך מעין פלילי לפי סעיף   .10

הנפגע באי קיום ההחלטה , מאחר ונקיטת ההליך היא באינטרס הצד הזוכה בדין, "אזרחי

  ). 813ד ט "פ, ארזי' מדינת ישראל נ 300/74פ "ע(השיפוטית 

  

המצוי באותו איזור דמדומים שבין ", ש הוא הליך מיוחד"ההליך לפי פקודת בזיון ביהמ

ד לד "פ, ביטון' מ נ"מוניות הדר לוד בע 371/78א "ע" (ליליההליך האזרחי לבין ההליך הפ

)4 (232 ,241 .(  

  

והוצאתו מן הכוח אל הפועל באמצעי של קנס , מטרת הליך זה להביא לקיומו של צו שיפוטי  .11

כי , מושכלות יסוד הם). 2001 (210) 1(ד נו "פ, קצובשווילי' גל נ 4445/01פ "בש(או מאסר 

אלא מטרתו העיקרית היא אכיפת , פט אינו הליך עונשי במהותוהליך ביזיון בית מש

ההחלטה השיפוטית שניתנה במבט צופה עתיד והוא בא לכפות מעשה או להימנע מלעשותו 

 לפסק דינה של השופטת ארבל 8פסקה , 49) 4(ד נט "פ, שרבט' שרבט נ 3888/04א "רע(מחר 

)2004 .(  

  

או ,  הינו בעל אופי של כפייה לביצוע מעשההאמצעי המוטל מכוח הליך בזיון בית משפט

ם שיווק "שיז 1160/98פ "ע(ואין עניינו בהכתמתו של מפר הצו בכתם עונשי , לחדול ממעשה

  ).2000 (230, )1(ד נד "פ, אשכנזי' ייזום ופרויקטים לבניה נ

  

ה מקום שאכיפת הצו השיפוטי אינ,  לפקודה6פי סעיף -כי אין מקום לנקיטת הליך על, מכאן

וקיים חשש סביר כי , אם קיום הצו אפשרי מבחינה פיסית ומשפטית, לעומת זאת. אפשרית

כדי לאכוף את קיומו , יש מקום להפעלת הליכי בזיון בית משפט, הצו לא יקוים בעתיד

ניתן , פורסם במאגרים ( KPMG INC' בועז מנור נ 06517/פ "ע(במבט צופה פני הבאות 

 ). 24.07.07ביום 

  

כאשר מדובר בצווים מסוג לא תעשה , השימוש בפקודת בזיון בית המשפט ייעשה במיוחד  .12

וצווים אחרים הדורשים שיתוף פעולה אישי מצד החייב למשל פסק דין שעיקרו איסור 

וכן ; 210' בעמ, קצובשוויליפרשת (להקים רעש או לפרסם לשון הרע ואיסורים אלה הופרו 

, 5' עדכון מס, מהדורה רביעית, אביב-תל(כים והלכות הוצאה לפועל הלי, בר אופיר' ד

   ).494בעמוד , )1999

  

מאחר והמטרה של הליכי הביזיון אינה ענישתית אין צורך להוכיח כוונה פלילית של ממרה   .13

, שמעוני' מובי בירנבאום נ 2351/95פ "ע(ותיתכן הפרה של החלטה שיפוטית גם בתום לב 

 . )669' בעמ, 661) 1(ד נא "פ
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הליך בזיון בית משפט הוא הליך אכיפה קיצוני שהשלכותיו בדרך של הטלת קנס מתמשך   .14

פי -השימוש באמצעי אכיפה על, על רקע זה. או מאסר עלולות להיות פוגעניות עד מאד

כעניין חריג המוגבל למצבים בהם כל יתר האמצעים כבר , צריך להיעשות במשורה, הפקודה

לא דרך הליך בזיון בית משפט כדי להבטיח את אכיפתה של ולא נותרה א, מוצו ולא הועילו

  ). 192, 187) 2(ד לז "פ, מדינת ישראל' גרינברג נ 519/82פ "ע(ההוראה השיפוטית 

  

כהרתעה מפני הפרה ומניעת המשך ההפרה , מאחר שפניו של הליך הביזיון נשואות לעתיד  .15

הפרה הושלם ושוב אינו ניתן הרי מקום שדבר ה, והוא אינו נושא אופי עונשי, בעתיד

  . פי פקודת בזיון בית משפט-לא יינקט הליך על, לתיקון

  

, משמעי-וחד, כי צו שיפוטי שאכיפתו מתבקשת צריך להיות בעל תוכן ברור, עוד נקבע  .16

או משמעותו אינה , משמעות ויש בו ערפול-צו הלוקה בדו. ומבוסס על אדנים מוצקים

. ים כלפי הפרתו את המנגנונים של הליך בזיון בית המשפטאין מפעיל, נהירה די הצורך

  ). 12פסקה , שם, פרשת שרבט(

  

כאשר הקנס הינו , הפקודה הסמיכה את בית המשפט להטיל סנקציות של קנס או מאסר  .17

בית המשפט יטה להעדיף את הסנקציה . ל"הסנקציה הקלה שבין שתי הסנקציות הנ

 הקנס עשויה להיות יעילה ולהביא את המפר לקיום כל עוד הוא סבור שגם הטלת, המקלה

' עמ, בזיון בית המשפט, ד משה קשת"ספרו של עו: ראה(הוראותיה של ההחלטה השיפוטית 

הבחירה בין הסנקציות השונות נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט ובהתאם ). 200

 5177/03פ " בעחיות' השופטת א' יפים לענייננו דבריה של כב. לנסיבות המקרה שלפניו

     : 188' ד נח עמ"פ, 'דנציגר משק פרחים  דן ואח' שמואל מור נ

 

מקובלת עליי הגישה לפיה אמצעי האכיפה שיבחר בית , לסיכום"  

 וכן עוצמתם לאלתר או -  קנס או מאסר–המשפט להטיל במקרה נתון 

 נתונים לשיקול דעתו של בית –כאמצעי המתרה בפני הפרה בעתיד 

, כפי שציין הנשיא.  בפניו מתנהלים הליכי הביזיוןאשר, המשפט

הסנקציה המופעלת במסגרת הליכי הביזיון צריך שתהא סבירה ומדתית 

יש , "על תנאי"ובכל מקום שבו סבור בית המשפט כי די בהטלת סנקציה 

ניתן בהחלט להעלות על הדעת מקרים שבהם , אולם. להסתפק בכך

עד כי ניסיון העבר מצדיק נקיטת הפרת הצו בעבר היתה כה קשה ובוטה 

על מנת להריצו באופן יעיל שלא להמשיך , אמצעים  מידיים נגד המפר

במקרים כאלה ראוי כי בית המשפט יורה על נקיטת . בהפרת הצו

  ".     אמצעים
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  ומהתם להכא

  

המשיב הודה בכך הן  . י המשיב"כי הפרסום נשוא הבקשה לביזיון נעשה ע, אין חולק  .18

  ).  25-27'  ש18' עמ(בתו והן בעדותו בפניי בתגו

  

כי חיוב בעל דין במסגרת הליך הביזיון שעניינו אכיפת ציות בעתיד אינה , בהקשר זה אציין  .19

לפיה פרסום התכנים , ולכן אין כל רבותא לטענת המשיב. טעונה הוכחת יסוד נפשי מיוחד

  .   נשוא הבקשה נעשה בתום לב ובשוגג

  

סבורתני כי , מהשוואת הפרסום נשוא בקשת הביזיון לפרסום נשוא ההחלטה לסעד זמני  .20

שני התכנים המדוברים . מדובר בתכנים דומים הן מבחינת המלל והן מבחינת התוכן

מדובר  , על פניו. לפעילות ומעורבותו הפוליטית במפלגת הירוקים, 1מתייחסים למבקש 

בדומה לפרסומים נשוא ההחלטה  , צור שם רע למבקששיש בו לכאורה כדי לי, בפרסום פוגע

  .   לצו מניעה זמני

  

כי האתר והפרסום הוסרו זה מכבר ואינם קיימים עוד ולפיכך אין , המשיב טוען, כאמור  .21

שכן אין , אין בידי לקבל טענה זו. להיזקק בעניינו להליכים לפי פקודת ביזיון בית המשפט

או הוכחה כי /והיה עליו להציג בפניי ראיה ו, כי ההפרה תוקנה, די באמרתו זו של המשיב

  .     והפרסום הוסר כטענת

  

אני קובעת כי המשיב לא שעה לצו המניעה וממשיך בדרכו ומפרסם , על יסוד האמור לעיל  .22

קיימת הצדקה להפעיל את , לפיכך. תכנים אודות המבקשים בניגוד לאמור בצו המניעה

  . מנגנון האכיפה מכוח פקודת הביזיון בגין התנהגות המשיב כפי שפורטה לעיל

  

שבחנתי את מכלול נסיבות העניין שבפניי על רקע הכללים וההלכות ולאחר , אשר על כן  .23

  : אני מורה כדלקמן,  שנסקרו דלעיל

  

  .  ימים מהיום7המשיב יסיר את הפרסום נשוא בקשת הביזיון תוך   .א

  

,  200₪ישלם המשיב קנס בסך של ,  בגין כל יום איחור בהסרת הפרסום לאחר תקופה זו  .ב

  . ועלוזאת עד למועד ההסרה בפ

  

  .    1,500₪המשיב ישא בהוצאות המבקשים בסך כולל של   .24

  

  

  



   
  בית משפט השלום בעפולה

  הירש' נ' בר תור ואח 5197-06-08 א"ת
  

  2009 מאי 10  

 

 6 מתוך 6 עמוד

  

  .המזכירות תשלח העתק מהחלטתי זו לצדדים  .25
  

  

  .בהעדר הצדדים, 2009 מאי 10, ט"ז אייר תשס"ט,   היוםנהנית

                 

               

  
  
  
  




