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  17.7.2019מיום  תגובה לבקשת עיון בתיק בית המשפט

 

אתרי  1,708-חודשים ל 3הגישה המשיבה בקשה למתן צו הגבלת גישה למשך  26.5.2019ביום  .1

שעולה כדי עבירה לפי סעיף  ים חומר תועבה ובו דמותו של קטין, באופןאינטרנט המפרסמ

 (."להגבלת הגישה הבקשה")להלן:  1977-)ב( לחוק העונשין, התשל"ז214

איסור בקשה לסגירת דלתיים ו, הגישה המשיבה להגבלת הגישה עם הגשת הבקשה בד בבד .2

-המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד)א( לחוק בתי 70-ו (4)ב()68, (3)ב()68פרסום לפי סעיפים 

במסגרתה התבקש בית המשפט הנכבד להורות על איסור , "(חוק בתי המשפט)להלן: " 1984

בקשה וכן איסור פרסום רפו כנספח א' לושצפרסום של רשימת אתרי האינטרנט הפדופיליים 

איסור פרסום של המשיבה במסגרת הדיון, לרבות שיוגשו מטעם של החומרים החסויים 

 . החסוי הפרוטוקול

נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת המשיבה לסגירת דלתיים ואיסור פרסום,  2.6.2019ביום  .3

וקבע כי ככל שצד להליך יתייצב לדיון ויהיה מעוניין בשינוי ההחלטה, טיעוניו ישמעו במעמד 

 הדיון. 

, במסגרתו במעמד צד אחדלהגבלת הגישה  התקיים דיון בבקשת המשיבה 17.6.2019ביום  .4

וכן  ט הנכבד על הגבלת הגישה לרשימת האתרים שפורטו בנספח א' לבקשההורה בית המשפ

 .על איסור פרסום כמבוקש בבקשת המשיבה



 

 

 

2 

 

 

לנוכח קיומו של צו איסור אשר לבקשת המבקשת לעיין בתיק בית המשפט, המשיבה תטען כי  .5

פרסום, המשיבה מתנגדת לפרסום רשימת אתרי האינטרנט הפדופיליים שצורפו כנספח א' 

כל גישה לאתרים המנויים נועדה למנוע מלכתחילה גישה הלהגבלת בקשת המשיבה . הלבקש

הגנה על המוסר והגנה על עניינם של הקטינים מטעמים של  מניעת פרסומם,ל, קל וחומר בה

 . ( לחוק בתי המשפט4)-( ו3)ב()68בהתאם לסעיפים  נושא הפרסום

 החסויים אשר הוגשו על ידה במעמד הדיוןהמשיבה מתנגדת לפרסום החומרים נוסף על כך,  .6

, מטעמים אשר אף ביחס אליהם ניתן צו איסור פרסום כאמורלפרסום הפרוטוקול החסוי, ו

  שמירה על השיטות והאמצעים של היחידה החוקרת.   של

עם זאת, יצוין כי יתר החומרים הנוגעים לבקשה זו, ובכללם בקשת המשיבה )ללא נספח א'(,  .7

לוי )דהיינו חלק הפרוטוקול שאינו כולל את הדיון החסוי שנערך בתיק זה(, הפרוטוקול הג

המשפט הנכבד והפסיקתא שניתנה בעקבותיה )ללא רשימת האתרים -והחלטתו של בית

אינם אסורים בפרסום. המשיבה אינה מתנגדת לעיון המבקשת בכל  –הפדופיליים עצמם( 

 סורים בפרסום. החומרים האמורים מן התיק, אשר אינם, כאמור, א

ה בנוגע לסגירתם לבקש 36לטענת המבקשת בסעיף לפני סיום, המשיבה מבקשת להתייחס  .8

מבדיקה שערכה המשיבה נמצא "(. בצ"אהאוטומטית של כל ההליכים לבקשות צו אינטרנט )"

אכן מסווגות על ידי מזכירות בית  מטעמה,"( המוגשות בצ"אכי בקשות לצו אינטרנט )"

כאשר לא מוגשת בקשה לסגירת דלתיים גם המתנהלים בדלתיים סגורות, המשפט כהליכים 

יווג ההליכים בדלתיים סגורות כבררת מחדל אינו נעוץ בבקשת ולמתן צו איסור פרסום. ס

תיקי של סיווג  רת המחדלכי תשונה בר על כן, מבחינת המשיבה אין כל התנגדות המשיבה.

ייאסרו בפרסום, ויתר ההחלטות  – ר פרסוםהבצ"א, כך שרק חומרים שלגביהם יבוקש איסו

 .ינהגו בהם כמקובל לגבי חומרים ב"דלתיים פתוחות" –

יוער כי כאמור לעיל, במקרה דנן הוגשה בקשה למתן צו איסור פרסום על חלקים בבקשה ועל 

 פרטי הדיון החסוי שנערך.
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