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 1  2016נובמבר  03

 2  לפני: 

 3   כ 
ד"ר אריאלה גילצר שופטתהכב' 

  4 

  5 

  חי סוריא    : (נתבע שכנגד) תובעה
 נטלי אלו$ ע"י ב"כ: עו"ד

  
                                                        
 

    רועי ב$ ארי    : (תובע שכנגד) נתבעה
 גיא אופיר ע"י ב"כ: עו"ד

  6 

 7  החלטה

 8) לפסילת ראיות שצורפו לתצהירי התובע או הנתבע לפני בקשת הנתבע והתובע שכנגד (להל$: רועי

 9  ) ולהוצאת$ מתיק בית הדי$.או התובע והנתבע שכנגד (להל$: סוריא

  10 

 11  השתלשלות הענייני'

 12 

 13הגיש סוריא תצהירי עדות ראשית מטעמו. לתצהירי� צור� תיק מוצגי� אשר  30.6.2016ביו�  .1

 14 כלל בי היתר את המוצגי� הבאי�:

 15 תוצאות ניטור בעניי ביצוע עבודות צדדיות במהל� העבודה. – 6ת/  .א

 16 תוצאות ניטור בעניי קידו� אתרי� מתחרי� וקבלת כספי�. – 7ת/  .ב

 17 סק מתחרה וגזלת שעות עבודתו.תוצאות ניטור בעני עבודת הנתבע מול ע – 8ת/  .ג

 18 תוצאות ניטור בעניי ניגוד אינטרסי�. – 9ת/  .ד

 19תוצאות חיפוש עבור עבודת הנתבע באופ עצמאי ושיתו� פעולה מול כתבת  – 10ת/  .ה

 20 התכני�.

 21 תכתובות אימייל בי הנתבע למנכ"לית העסק המתחרה, גב' שני. – 11ת/  .ו

 22 שימוש הנתבע בכלי� לטובת בדיקת העסק שברשותו. – 15ת/  .ז

 23 

 24הגיש רועי בקשה לפסילת המוצגי� המפורטי� לעיל, בטענה שהושגו תו� פגיעה  7.9.16ביו�  .2

 25 : 1981 –חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א ל 32בפרטיותו על פי הוראת סע' 
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 1ע, הנפג תהסכמ לאט, למשפ בבית ראיה לשמש פסול יהיה בפרטיות פגיעה תו+ שהושג חומר

 2 צד שהיהע, לפוג היו א' ר, אובחומ להשתמש שיירשמו מטעמי' התיר המשפט בית א' ולתז

 3  .זה חוק לפי פטור או הגנה+, להלי

  4 

 5לחוק הגנת  18בתגובתו לבקשה התבסס סוריא על ההגנות הבאות לזכות לפרטיות, המנויות בסע'  .3

 6 הפרטיות: 

 7  זו הגנה טובה א' נתקיימה אחת מאלה:במשפט פלילי או אזרחי בשל פגיעה בפרטיות תהא 

)1(  ...;  8 

 9  הנתבע או הנאש' עשה את הפגיעה בתו' לב באחת הנסיבות האלה:  )2(

 10  ;...  (א)

 11  ;...  (ב)

 12  הפגיעה נעשתה לש' הגנה על עני$ אישי כשר של הפוגע;  (ג)

 13הפגיעה נעשתה תו+ ביצוע עיסוקו של הפוגע כדי$ ובמהל+   (ד)

 14  נעשתה דר+ פרסו' ברבי';עבודתו הרגיל, ובלבד שלא 

  15 

 16טלי  10121/06מסתמכי� על פסק הדי בעניי איסקוב שנית בביה"ד האזורי (עב שני הצדדי�  .4

 17, פורס� במאגרי� 5.7.2007, נית ביו� איסקוב ענבר נ' הממונה על חוק עבודת נשי' ואח'

 18ענבר נ' מדינת טלי איסקוב ופסק הדי שנית בערעור עליו בביה"ד הארצי (ע"ע  האלקטרוניי�)

 19, פורס� במאגרי� 8.2.2011, נית ביו� הממונה על חוק עבודת נשי' ואח' –ישראל 

 20 .)האלקטרוניי�

  21 

 22  דיו והכרעה

 23בית הדי הארצי כי זכותו של העובד לפרטיות במקו� קבע בהלכה שנקבעה בעניי איסקוב  .5

 24והפררוגטיבה הניהולית עבודתו אינה זכות מוחלטת, אל מולה עומדת זכות הקניי של המעסיק 

 25שלו ויש לאז בי השתיי� באופ הול�. כ�, ג� בכל הקשור לשימוש סביר של העובד במחשב 

 26המוקצה לו מטע� המעסיק וביישומי� טכנולוגיי� המותקני� עליו, בפרט יישומי� מהסוג בה� 

 27 יכול העובד לעשות שימוש ה לצרכי העבודה ה לצרכי� פרטיי�.

 28 

 29(הערות השוליי�  לתיבת דואר אלקטרוני אישית של העובד נקבע בהלכת איסקובבעניי חדירה  .6

 2ָ30ַעל/תוֹ הקניינית של המעסיק על המחשב וטכנולוגיות המידע והשימוש ": א' ג' כ') –לא צוטטו 

31
בה' במקו' העבודה, אינה מאפשרת לו לפגוע בזכות העובד לפרטיות. מעקב אחר תכתובת אי 

 32במחשב ובשימושיו הווירטואליי' בכלל, וחדירה לאותה תכתובת  מייל האישית של העובד

 33במסגרת העבודה בפרט, מהווה פגיעה חמורה בפרטיות העובד. אי לכ+, מעקב שמקיי' 

 34מייל האישית של העובד, כפופי' להוראות הדי$ ואינ' 
המעסיק וחדירתו לתכתובת האי
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 1ד, בהתקיי' חשש רציני לפעילות מ/תרי', אלא בהתקיי' נסיבות מוגבלות ויוצאות דופ$ בלב

 2 " בלתי חוקית או פלילית מצד העובד.

 3 

 4בפועל, על מנת לחדור לתיבת דואר אלקטרוני של עובד, על המעסיק לפנות לבית הדי האזורי  .7

 5נוכח האיסור החל על המעסיק לקיי' מעקב בתיבה "לעבודה בבקשה לצו מסוג אנטו פילר: 

 6אליה, ולאור האיזו$ הראוי הנדרש בי$ האינטרסי'  פרטית של העובד או לחדור
החיצונית

 7הלגיטימיי' של המעסיק לבי$ ההגנה על פרטיות העובד וכבודו במרחב הווירטואלי הפרטי של 

 8ככל שהמעסיק מבקש לחדור לתיבה הפרטית של העובד, לא יוכל לעשות  
התיבה שבבעלותו 

 9פוש ותפיסה של ראיות פוטנציאליות, כ$ אלא א' בית הדי$ האזורי לעבודה יוציא צו שיפוטי לחי

 10   "אשר יינת$ בנסיבות חריגות ביותר. מסוג צו אנטו$ פילר

 11 

 12מושא הבקשה מעלה כי חלק� כוללי� התכתבויות דואר אלקטרוני מתיבת ג'ימייל עיו במוצגי�  .8

 13השיג באמצעות מערכת  סוריא. comroywebez@gmail.שכתובתה בי היתר תיבה , של רועי

 14ניטור אותה התקי על מחשבו של רועי, לאחר שהתעורר חשדו שרועי פועל מאחורי גבו לקידו� 

 15 עסקו הפרטי על חשבו שעות עבודתו, תו� פגיעה בעסקיו של סוריא.

 16 

 17על פי וצרה איננה תיבת דואר פרטית של רועי אלא תיבה שנהנ"ל תיבת הג'ימייל סוריא טוע ש .9

 18דרישתו של סוריא, "הוקצתה" על ידו ועל כ הססמא הפותחת אותה ידועה לו. סוריא טוע כי 

 19 .המשתמשבש�  webezהראיה לכ� היא השימוש במילה 

 20 

 21כל מא דהוא יכול ליצור אי בידי לקבל טענה זו, אשר א� לא גובתה בתצהיר. ידוע לבית הדי כי  .10

 22ה כל ש� משתמש שעדיי לא נתפס על ידי אחר. לפיכ� הקנות לתיבת ג'ימייל, ונית ללעצמו 

 23 מקבלת אני את טענתו של רועי לפיה מדובר היה בתיבת ג'ימייל אישית שנפתחה על ידו.

 24 

 25, יש כדי להטעות ולשוות לתיבה webezש� המשתמש, אשר כולל את המילה נעל� מעיני כי בלא  .11

 26קבלת די בתיבה זו הייתה באמצעות א� הדר� לבדוק הא� רועי עושה שימוש שלא כ אופי עסקי.

 27  מסוג אנטו פילר לחיפוש ותפיסה בתיבת הג'ימייל של רועי.צו בימ"ש 

 28 

 29בהמש� לכ�, קל וחומר שלא מותרת חדירה לתיבות ג'ימייל אחרות של רועי, אשר בש� המשתמש  .12

 webez. 30שלה לא מופיעה המילה 

 31 

 32משו� חדירה לתיבה אישית של רועי אשר ליתר המוצגי� המפורטי� בבקשה, מאחר שאי בה�  .13

 33אלא בשימושי� שוני� שעשה במחשבי העסק שבבעלותו של סוריא, אני קובעת שאי בה� משו� 

 34 פגיעה בפרטיותו של רועי ולכ קבילי� ה�.

mailto:roywebez@gmail.com
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 4 מתו� 4

  1 

 2 סו3 דבר

 3 

 4הללו יוצאו  של רועי. �Gmailשהועתקו מתיבות התכתובות דואר אלקטרוני  נפסלת קבילות של .14

 5 .ולא ייעשה בה שימוש כלל מתיק בית הדי

 6 

 7 , אי צו להוצאות.באופ חלקיבנסיבות העניי, מאחר שהבקשה התקבלה  .15

  8 

 9  , בהעדר הצדדי' ותישלח אליה'.)2016נובמבר  03(, ב' חשוו$ תשע"זהיו',  נהנית

  10 

                        11 

 12 

 13 

  14 

  15 

  16 

  17 

  18 

  19 
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  21 

  22 

  23 

  24 

  25 




