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 4 מתוך 1

 1  2014מרץ  29

 2  לפני: 

 3   שרון אלקיים שופטתהכב' 

  4 

   תומר שלום  : /הנתבעמבקשה
 ע"י ב"כ: עו"ד דקר

  
                                                        - 

     אוזלבויוסי    : /התובעמשיבה
 דנאי ע"י ב"כ: עו"ד

  5 

 6  החלטה

  7 

 8  וכן בקשה למנות מומחה  ן במסמכים ספציפייםולגילוי ועי פני בקשת הנתבעל  .1

 9   בתחום המחשבים לבדיקת מחשבו  של התובע.

  10 

 11  רקע כללי  . 2

 12בינו לבין  ומעביד עובד יחסי התקיימו טען בכתב התביעה כי התובע  א.

 13   הנתבע ועתר לתשלום זכויות סוציאליות שונות. 

 14כי לא התקיימו יחסי עובד ומעביד בין  בכתב ההגנה, מנגד טען הנתבע

 15הצדדים וכי התובע והנתבע ניהלו שותפות עיסקית ולפיכך דין התביעה 

 16  להידחות.

 17הצדדים יבצעו גרשון לפיה  ופטתניתנה החלטת כב' הש 20.1.14ביום   ב.

 18  יום. 30ועיון במסמכים בתוך  ילוי הליך ג

 19  הגיש הנתבע את הבקשה שלפני.  5.3.14ביום   ג.

 20וכן תגובה  12.3.14התובע הגיש תצהיר גילוי מסמכים מטעמו ביום   ד.

 21   שלפני. לבקשה

  22 

  23 

  24 

  25 
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 1  .הכרעתימכילה מספר בקשות ולהלן  בקשת הנתבע  .3

 2מיום ימים  30בקשה להארכת מועד לגילוי מסמכי הנתבע עד לתום   א.

 3המצאת מסמכי התובע ובכלל זה ההקלטה אשר טרם תומללה 

 4   -ונמסרה לנתבע

 5הכולל  12.3.14התובע הגיש תצהיר גילוי מסמכים מטעמו ביום  ,כאמור

 6אף את תמלול השיחות החסרות. אולם, הנתבע מבקש כי התובע יעמיד 

 7  לרשותו את ההקלטות על מנת שיוכל לבחון אותם בעצמו. 

 8 ,. לפיכךלא התנגד התובע למסירת ההקלטות קשההתגובה לבבמסגרת 

 9שיחות לנתבע על מנת שהנתבע יוכל לבצע האת קלטות  ימסור התובע

 10  בדיקות מטעמו.

  11 

 12בקשה להמציא לידי הנתבע את מכתב הפיטורין המקורי אשר יועבר   ב.

 13כי בית הדין ימנה  ,לבחינת מומחה גרפולוגי מטעמו. לחלופין מבוקש

 14מומחה בגרפולוגיה לשם בחינת החתימה על מכתב הפיטורים שהגיש 

 15  התובע במסגרת ההליך. 

 16מתגובת התובע עולה כי אין לו התנגדות למסור לנתבע את מכתב 

 17הפיטורים לצורך ביצוע בדיקה גרפולוגית אותה הוא מבקש. אי לכך, 

 18תובע לידי הנתבע את הין בית הדין ממנה מומחה גרפולוגי, יעביר ומשא

 19לצורך בדיקתו על ידי מומחה גרפולוגי מטעם  המקורי מכתב הפיטורים

 20  הנתבע.

  21 

 22בקשה למינוי מומחה בתחום המחשבים לצורך בדיקת מחשבו של   ג.

 23  -התובע והמסמכים אשר נערכו על ידי התובע ונשמרו ברשותו

 24התובע ערך מסמכים עבור השותפות במחשבו האישי  לטענת הנתבע,

 25מסמכים אלה נחוצים על מנת לשפוך אור בהתייחס לשאלה וביתו ב

 26או שמא התקיימו  ,מעביד כטענת התובע- האם התקיימו יחסי עובד

 27 יחסי שותפות כטענת הנתבע. 

 28התובע מתנגד לבקשה לערוך חיפוש במחשבו וטוען כי מדובר בפגיעה 

 29 בפרטיות. 

 30ד המעורב לטענת הנתבע בתשובתו, מקום בו מבוקש גילוי מסמכים מצ

 31  בהליך, קרי מהתובע, אין הוא יכול לחסות תחת טענת הפרטיות.  
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   1 

 2אשר לדעתי יאמר כי אין מקום לקבל את הבקשה למינוי מומחה 

 3  לבדיקת מחשבו של התובע וזאת מהטעמים הבאים:

 4ראשית, הנתבע מבקש למעשה כי בית הדין יוציא צו המורה על חדירה 

 5ובר על צו הניתן במסגרת פרק למחשבו האישי של התובע בביתו. מד

 6ואי לכך עליו להיות  1984-, התשמ"דלתקנות סדר הדין האזרחיכ"ח 

 7מוגש בהתאם לקבוע בו. לפיכך, ככל והנתבע עומד על בקשתו זו עליו 

 8  להגיש בקשה מתאימה.

  9 

 10שנית ולמעלה מן הצורך, ההפניות אותם הביא ב"כ הנתבע לעניין 

 11הגבלת הפרטיות במהלך הליך גילוי המסמכים אינן רלוונטיות מקום בו 

 12מבוקש לבצע חדירה למחשב. בהיות סעד זה סעד קיצוני הניתן 

 13במקרים חריגים, נדרשים טעמים כבדים על מנת שבית הדין יתיר את 

 14מספקים אינם  בקשה זוניתנים במסגרת טיעונים הוההחדירה למחשב 

 15לצורך כך. מעבר לכך, הנתבע לא הצביע על טעמים לפיהם יש מקום 

 16להתיר את החדירה למחשב ולא סיפק ראשית ראיה לקיומם של 

 17מסמכים מבוקשים רלוונטיים להליך במחשב האישי של התובע. לאור 

 18זכות האמור לעיל, במקרה הזה, באיזון בין הזכות לפרטיות לבין ה

 19  לגילוי מסמכים, גוברת הזכות לפרטיות. 

  20 

 21בהתאם  וזאת הגיש הנתבע תצהיר גילוי מסמכים מטעמו 23.3.14ביום   .4

 22. אולם, בהודעתו הודיע הנתבע כי הוא שומר 13.3.14להחלטת בית הדין מיום 

 23לעצמו את הזכות לצרף מסמכים נוספים ככל שיידרש על מנת להתגונן מפני 

 24לקבל הודעה זו, מקום שעל הצדדים לנהל את ההליך התביעה. אין בידי 

 25ב"קלפים פתוחים". ככל והנתבע סבור כי יש בידיו מסמכים נוספים 

 26הרלוונטיים לתביעה, עליו לפרט מסמכים אלו בתצהיר גילוי המסמכים אשר 

 27 מוגש מטעמו.

 28לאור האמור, ימציא הנתבע לתובע ולבית הדין  תצהיר גילוי מסמכים משלים 

 29  .6.4.14עד ליום 

   30 

  31 
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  1 

 2  סוף דבר   . 5

 3את ההקלטות ואת מכתב   6.4.14עש ליום נתבעב"כ ההתובע ימציא ל  א.

 4  . הפיטורים המקורי לצורך בחינתם

 5  .1.6.14ב"כ הנתבע ישיב לתובע את מכתב הפיטורים המקורי עד ליום 

 6  .6.4.14הנתבע יגיש תצהיר גילוי מסמכים משלים עד ליום   ב.  

 7  ההליך.שאלת ההוצאות תישקל בסיום   ג.

 8  .7.4.14התיק יובא לעיוני ביום   ד.

  9 

 10  , בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.)2014מרץ  29(, כ"ז אדר ב תשע"דהיום,  נהנית
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