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ביחס לרשויות השירות ,אין מדובר בחשיפתם של פרטים אישיים
אודות העותרת או פרטים אשר יש בהם משום פגיעה בצנעת
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 .93תביעה לעניין תוכן אשר הועתק ופורסם בניגוד לחוק הגנת
חוק הגנת הפרטיות
 .94הופעתם של "קישורים ממומנים" על לוח המודעות בו מופיע
גם אתר הפרסום של התובע ,אין בה כדי לפגוע בפרטיותו
 .95שמירת נתונים אישיים של מנויי אתר כהפרה של חוק הגנת
הפרטיות
 .96פגיעה בפרטיות עשויה להתממש גם בלא חדירה לצנעת הפרט
או כניסה לרשות היחיד
 .97שיקולי הגנת הפרטיות אל מול זכות הציבור לדעת
 .98ענישה פלילית לעניין פגיעה בפרטיות
 .99קיימת עילה מכוח איסור לשון הרע אך לא מכוח חוק הגנת
הפרטיות
 .100חשיפת תיעודי שיחות של ראש הממשלה
 .101התקנת מצלמות ועילת תביעת פיצויי פיטורין
 .102הפרת חובת סודיות בנקאית ופגיעה בפרטיות
 .103סכסוך שכנים  -התקנת מצלמות על קירות הבית
 .104חשיפת חשבונות לקוחות-סודיות-הלבנת הון
 .105הטרדה טלפונית  -פיצוי

204
205
206
207
209
210
211
212
213
214
215
218
218

 .106ביצוע עבירות של אלימות ופגיעה בפרטיות  -הרשעה
 .107העתקת חומר מתוך עיון במייל  -פגיעה בפרטיות  -חומר
ראיות פסול

219

פרק ג' :הגדרת מונחים (סעיף  3לחוק)
 .1הדין

227
227

י

219

תוכן עניינים

 .2פרטיותו של תאגיד הוחרגה מפורשות בסעיף  3לחוק .הזכות
לפרטיות הינה זכות עמומה אשר מהותה משתנה בהתאם לחברה
הספציפית ולמטריה המשפטית
 .3עתירה לתיקונו של סעיף  3לחוק הגנת הפרטיות

227
229

פרק ד' :פגיעה בפרטיות  -עוולה אזרחית (סעיף  4לחוק)
 .1כללי
 .2סמכות בית-הדין לעבודה לדון בעילות של פגיעה בפרטיות

231
231

מכוח סעיף  4לחוק

231

פרק ה' :פגיעה בפרטיות  -עבירה (סעיף  5לחוק)
 .1הדין
 .2החמרה בענישה לאור הישנות המקרים
 .3החמרה בענישה
 .4העתקת חומרי חקירה ותמונות עירום ללא רשות  -שימוש
במידע אישי שלא כדין  -הערעור נדחה (סעיפים  5 ,2ו 16 -לחוק
הגנת הפרטיות)
 .5פגיעה בפרטיות ,פרסום והצגת תועבה  -הערר נדחה (סעיפים

233
233
233
234

 214ו 348 -לחוק העונשין ,סעיפים  2ו 5 -לחוק הגנת הפרטיות)
 .6בקשה להארכת מעצר של המשיב שהטריד ופגע בפרטיות
המתלוננת  -הבקשה התקבלה (סעיפים  2ו 5 -לחוק הגנת
הפרטיות)
 .7חלופות מעצר לעוררים שהואשמו בעבירות פליליות הקשורות
לשימוש בתוכנת מחשב ,ופגעו בפרטיות הקורבנות  -הערר
התקבל (סעיפים  5 ,2ו 31 -לחוק הגנת הפרטיות)

יא

236
237

239

240

תוכן עניינים

 .8כאשר יש פגיעה באינטרס חברתי ,יש צורך בהגנה על פרטיותו
של אדם ,בטחונו וחירותו .מתחם העונש ההולם במקרה זה הוא
מאסר במתחם שבין  3ל 8 -שנות מאסר בפועל (סעיפים  2ו5 -
לחוק הגנת הפרטיות)
 .9המעשים נחשבים מגונים נוכח הערכים המוגנים בעבירה של
מעשה מגונה  -הצורך להגן על שלמות גופו ,צנעת פרטיותו,
וכבודו של האדם (סעיפים  2ו 5 -לחוק הגנת הפרטיות)
 .10הרשעה בפגיעה בפרטיות
 .11אב שהורשע בצילום ,החזקת והפצת תכנים פדופיליים בהם
הופיעה גם בתו הקטינה ופגע בין היתר גם בפרטיותה  -הערעור
נדחה
 .12העורר צילם תמונות וסרטונים של נשים עימן קיים מגעים
מיניים ,ולאחר מכן פרסם תמונות וסרטונים אלה לחבריו  -הערר
נדחה
 .13הכרה ב"הגנת העיתונאות האחראית" על פרסומי לשון הרע
בשל תום-לב  -העתירה נדחתה
 .14בקשה להארכת מעצר של המשיב שהטריד ופגע בפרטיות
המתלוננת  -הבקשה התקבלה
 .15המבקש חדר פעם אחר פעם לתיבת הדואר של המתלוננת
ללא רשות ,קרא את דברי הדואר ואף העביר את חלקם לאחרים
 הערעור נדחה .16חוק הגנת הפרטיות אינו נמנה עם החוקים הנזכרים בפרט 9
לתוספת השניה לחוק הגנת הפרטיות ,אשר מכוחם ניתן לתבוע
סעד כספי ללא הוכחת הנזק
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249
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253

254

255

תוכן עניינים

 .17המעשים נחשבים מגונים נוכח הערכים המוגנים בעבירה של
מעשה מגונה  -הצורך להגן על שלמות גופו ,צנעת פרטיותו,
וכבודו של האדם
 .18מסירת מידע על נישום על -ידי רשויות המס או מידע הנוגע
לכל הקשור לנישום

259

פרק ו' :מעשה של מה בכך (סעיף  6לחוק)

261

פרק ז' :הגנה על הפרטיות במאגרי מידע ומאגרי מידע (סעיפים
 7עד 17ט לחוק)
 .1הדין
 .2תנאי שכר ופרישה הינם בגדר "ענייניו הפרטיים של אדם"
 .3סעיף  )2(7פרשנות
 .4תכליתו של חוק הגנת הפרטיות הוא להתמודד עם התרחבות
האיסוף והריכוז של מידע בידי גורמים ציבוריים ופרטיים
(סעיפים  7 ,2ו 8 -לחוק הגנת הפרטיות)
 .5הרשעה פלילית בעבירות הגנה על הפרטיות  -פרשת הסוס
הטרויאני (סעיפים 8 ,7 ,5 ,3 ,2א 20 ,18 ,ו 31 -לחוק הגנת
הפרטיות)
 .6שירותים ואפשרויות פרסום שלא עומדים בתנאי הגנת
הפרטיות (סעיפים  5 ,4 ,2 ,1ו 7 -לחוק הגנת הפרטיות)
 .7עבירה של רישום מאגר מידע ושימוש בו  -הערעורים התקבלו
בחלקם (סעיפים  7ו 8 -לחוק הגנת הפרטיות ,סעיף  4לחוק
המחשבים)
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265
265
274
274

275

279
281

283

תוכן עניינים

 .8הפגיעה בפרטיות אל מול חופש העיסוק בשל "מפתוח" אתר
אינטרנט על-ידי מנועי חיפוש אינטרנטיים המפרסם פסקי-דין -
העתירה התקבלה (סעיף  7לחוק הגנת הפרטיות)
 .9על-אף שחוק נתוני תקשורת ,פוגע בזכות החוקתית לפרטיות,
הוא חוקתי  -העתירות נדחו
 .10פגיעה בפרטיות  -החזקת מאגר נתונים בניגוד לחוק  -הנאשם
הורשע (סעיפים  7ו 8 -לחוק הגנת הפרטיות)
 .11הגנה על מאגרי מידע לפי חוק הגנת הפרטיות
 .12חובת ההנמקה הדרושה לעיון בתיקי בית-המשפט והזכות
החוקתית לפרטיות  -העתירה נדחתה
 .13עתירה מינהלית נגד החלטת הממונה על חופש המידע ,שלא
לחשוף את שמו של מי שנפסלה מועמדותו למשרת דירקטור
בחברה ממשלתית  -הערעור התקבל
 .14יש ליידע אדם לקבלת מידע כל עוד המידע עליו נאסף ומוחזק
במאגר (סעיף  11לחוק הגנת הפרטיות)
 .15מבקש מידע חייב להודיע למוסר המידע את המטרה שלשמה
מבוקש המידע ולמי יימסר המידע (סעיף  11לחוק הגנת
הפרטיות)
 .16חוק הגנת הפרטיות כלל אינו דורש קבלת הסכמתו של
הלקוח לעשיית שימוש במידע .כל שנדרש הוא להודיע ללקוח על
כך שאין חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ועל המטרה
לשמה נועדה קבלת המידע (סעיף  11לחוק הגנת הפרטיות)
 .17הן חוק חופש המידע והן חוק הפרטיות מסייגים זכותו של
אדם לקבל מידע או לעיין בו בהגבלות שונות (סעיפים  13ו13 -א
לחוק הגנת הפרטיות)
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294

295

297
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תוכן עניינים

 .18העתקת חומרי חקירה ותמונות עירום ללא רשות  -שימוש
במידע אישי שלא כדין  -הערעור נדחה (סעיפים  5 ,2ו 16 -לחוק
הגנת הפרטיות)
 .19מרמה ,הפרת אמונים וגילוי מידע סודי על-ידי עובד המשטרה
 הנאשם הורשע (סעיף  16לחוק הגנת הפרטיות ,סעיף  284לחוקהעונשין)
 .20רשימת חברי הסתדרות המורים הנמצאים במאגר  -העברתם
 .21הסכם פשרה  -ייצוגית  -רשימת נבדקים במבדקי התאמה

303
303
305

 .22רישום במאגרי המידע  -סעיפים  9-8לחוק

314

פרק ח' :הגנות  -הגנות מה הן (סעיף  18לחוק)
 .1כללי
 .2ספר אוטוביוגרפי הפוגע בפרטיות אדם  -רומן שפרסם
המערער ,התברר כספר אוטוביוגרפי הפוגע בפרטיותה של
המשיבה ,עליה התבססה העלילה  -הערעור נדחה (סעיפים  2ו-
 18לחוק הגנת הפרטיות ,סעיפים  12ו 15 -לחוק איסור לשון הרע)
 .3פיצויים בגין שימוש ב"סימן מסחר" ,כאשר הנתבע השתמש
בשמו ,הזהה "כמעט" לשם המהווה את ה"סימן המסחרי" -
פגיעה בפרטיות בשל שימוש בשם של פלוני  -הערעור התקבל

333
333

(סעיפים  2ו 18 -לחוק הגנת הפרטיות ,סעיף  3לחוק-יסוד :כבוד
האדם וחירותו)
 .4פגיעה בפרטיות היא גם פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו
האישיים של אדם (סעיפים  2 ,1ו 18 -לחוק הגנת הפרטיות)
 .5ככל שזכות הגנת הפרטיות אינה מוחלטת זכות זו כפופה
למגבלות המוטלות על-ידי חופש הביטוי וזכויות נוספות (סעיפים
 6 ,2ו 18 -לחוק הגנת הפרטיות)
טו
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336

338
343

345

תוכן עניינים

 .6היעדר הסדר חקיקתי ,המאפשר את חשיפת פרטיו של מי
ששידר את השידור המפר ללא היתר  -הערעור התקבל בחלקו
(סעיף  18לחוק הגנת הפרטיות)
 .7תחולתה של הגנה מכוח חוק הגנת הפרטיות טעונה בירור
עובדתי (סעיף  18לחוק הגנת הפרטיות)
 .8חשיפה מקרית לדוא"ל  -מקימה טענת הגנה מכוח סעיף 18ג2
לחוק
 .9הגנת סעיף 182ב לחוק

351
352

פרק ט' :הגנות  -פטור (סעיף  19לחוק)
 .1הדין
 .2כללי

355
355
355

פרק י' :הגנות  -נטל ההוכחה (סעיף  20לחוק)
 .1כללי
 .2סעיף  20לחוק מציב אף הוא את מבחן מידתיות וסבירות
הפגיעה ,כמדד לחזקת תום-הלב
 .3סעיף  20לחוק מסייע בהערכת תום-הלב

357
357
358
361

 .4דחייתה של טענה על-פי סעיף  18לחוק
 .5פרסום תמונות חתונה  -סרט צילום

364
365

פרק י"א :הגנות  -הפרכה של טענות הגנה (סעיף  21לחוק)

367

פרק י"ב :הגנות  -הקלות (סעיף  22לחוק)

369

טז

347
349

תוכן עניינים

פרק י"ג :מסירת מידע או ידיעות מאת גופים ציבוריים (סעיפים
 23עד 23ז לחוק)
 .1הדין
 1.1סעיפים  23עד 23ז לחוק
 1.2תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו
וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים) ,התשמ"ו1986-
 1.3תקנות הגנת הפרטיות (קביעת מאגרי מידע הכוללים
מידע שלא לגילוי) ,התשמ"ז1987-
 .2האיזון בין זכות הציבור לדעת ,לבין החשש לפגיעה בזכות
הפרטיות של נחקרים במשטרה  -הערעור התקבל בחלקו (סעיף
 13לחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) ,סעיף  9לחוק חופש
המידע)
 .3זכאות הציבור לדעת ,מכוח הוראות חוק חופש המידע ,על
הסדרי כופר שעורכת רשות המסים ,עם חייבים במס ,במסגרתם
משלמים האחרונים לרשות כופר כסף בתמורה לכך שלא יינקטו
נגדם הליכים פליליים בגין עבירות מס שבוצעו על-ידם  -הערעור
התקבל (סעיף  231לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ,סעיף  9לחוק
חופש המידע ,סעיפים  23ו23 -ב לחוק הגנת הפרטיות)
 .4בחינת זכאות נאשם ,לעיין בגיליונות הרישום הפלילי של כל
עד המעיד מטעם התביעה בעניינו ללא מגבלה  -הערעור התקבל
בחלקו (סעיפים 23 ,23ב ו23 -ג לחוק הגנת הפרטיות)
 .5קופת חולים איננה חוסה תחת המושג "גוף ציבורי" (סעיף
 )1(23לחוק)
 .6חשיפת חומר חקירה שנחשף נגד אדם לאחר שהתיק נגדו נסגר
 .7מסירת מידע על-ידי גוף ציבורי  -מכתב של בעל דין
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380

383
385
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398
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 .8מהו היחס בין חובת גילוי מידע לפי חוק חופש המידע לבין
הסדרי גילוי מסמכים ומידע לפי תקנות סדר הדין האזרחי
 .9העברת מידע מהעירייה לחברה עסקית ,הכולל שמות וכתובות
מחזיקי נכסים בכפוף להסכמת המחזיקים  -הערעור התקבל
בחלקו (סעיפים  2 ,1ו 23 -לחוק הגנת הפרטיות ,סעיפים  11 ,9ו-
 13לחוק חופש המידע)
 .10עתירה מינהלית נגד החלטת הממונה על חופש המידע ,שלא
לחשוף את שמו של מי שנפסלה מועמדותו למשרת דירקטור

407

408

בחברה ממשלתית  -הערעור התקבל (סעיפים  13ו 17 -לחוק
חופש המידע ,סעיפים  9 ,2ו23 -ב לחוק הגנת הפרטיות)
 .11זכות העיון של העורר בחלקים מחומר החקירה  -הערר נדחה
(סעיף  2לחוק הגנת הפרטיות)

414

פרק י"ד :דין המדינה (סעיף  24לחוק)

417

פרק ט"ו :מות הנפגע (סעיף  25לחוק)

419

פרק ט"ז :התיישנות (סעיף  26לחוק)

421

 .1הדין
 .2עוולה אזרחית בגין העתקת מידע אישי-פרטי תוסדר
באמצעות חוק הגנת הפרטיות ,ואילו עוולה אזרחית בגין העתקת
מידע שהוא בגדר סוד מסחרי תוסדר באמצעות חוקים אחרים
(סעיפים  26 ,4 ,3 ,2ו 29 -לחוק הגנת הפרטיות)
 .3התיישנות עילה לפי חוק הגנת הפרטיות (סעיף  26לחוק הגנת
הפרטיות)

421
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פרק י"ז :החלת הוראות מחוק איסור לשון הרע (סעיף  27לחוק)
 .1הדין
 .2הנטל על מבקש איסור הפרסום הוא ניכר ושעליו להוכיח
שהפגיעה בו היא מהותית ושיש בה כדי לבסס את איסור הפרסום
(סעיפים  2ו 27 -לחוק הגנת הפרטיות

429

פרק י"ח :ראיות על-שם רע ,אופי או עבר של אדם (סעיף 28
לחוק)

433

 .1הדין
 .2ראיות לגבי אופיו של אדם

433
433

פרק י"ט :צווים נוספים (סעיף  29לחוק)
 .1הדין
 .2פגיעה בפרטיות בשל פרסום כתבה חושפנית ללא ידיעת
התובעת  -התביעה התקבלה בחלקה (סעיפים  2ו 29 -לחוק הגנת
הפרטיות)
 .3חוק הגנת הפרטיות מסמיך את בית-המשפט להורות על איסור
הפצת החומר הפוגע או השמדתו (סעיפים  4ו 29 -לחוק הגנת

437
437

הפרטיות)
 .4עוולה אזרחית בגין העתקת מידע אישי-פרטי תוסדר
באמצעות חוק הגנת הפרטיות ,ואילו עוולה אזרחית בגין העתקת
מידע שהוא בגדר סוד מסחרי תוסדר באמצעות חוקים אחרים
(סעיפים  26 ,6 ,4 ,3 ,2ו 29 -לחוק הגנת הפרטיות)

יט

429
429

437

439

440

תוכן עניינים

פרק כ' :פיצוי בלא הוכחת נזק (סעיף 29א לחוק)
 .1הדין
 .2התערבות בית-משפט של ערעור בפסיקת הפיצוי

445
445
445

פרק כ"א :אחריות בשל פרסום בעיתון (סעיף  30לחוק)
 .1הדין
 .2אופיה של הטלת האחריות על-פי סעיף  30לחוק

451
451
451

פרק כ"ב :אחריות של מדפיס ומפיץ (סעיף  31לחוק)
 .1הדין
 .2העתקה של מסמכים חסויים ופרסום מסמך חסוי באינטרנט -
הערר נדחה (סעיפים  31ו 34 -לחוק הגנת הפרטיות)
 .3הרומן שפרסם המערער ,התברר כספר אוטוביוגרפי הפוגע
בפרטיותה של המשיבה ,עליה התבססה העלילה  -הערעור נדחה
(סעיפים  18 ,2ו 31 -לחוק הגנת הפרטיות ,סעיף  12ו 15 -לחוק
איסור לשון הרע)

453
453

455

פרק כ"ג :עונשין בעבירות של אחריות קפידה (סעיף 31א לחוק)

457

 .1הדין
 .2חלופות מעצר לעוררים שהואשמו בעבירות פליליות הקשורות
לשימוש בתוכנת מחשב ,ופגעו בפרטיות הקורבנות  -הערר
התקבל (סעיפים  5 ,2ו31 -א לחוק הגנת הפרטיות)
 .3החזקת מאגר מידע לא חוקי
 .4עולה אזרחית בנוסף לעבירה פלילית
 .5ניהול מאגר לא מורשה

457

כ

453

458
459
460
461

תוכן עניינים

 .6קבצי מחשב כמסמך לצורך "זיוף"

462

פרק כ"ד :עוולה בנזיקין (סעיף 31ב לחוק)

465

פרק כ"ה :חומר פסול לראיה (סעיף  32לחוק)
 .1הדין
 .2חומר פסול והגנת סעיף  18לחוק
 .3שימוש בחומר פסול שהושג תוך פגיעה בפרטיות

469
469
469
472

 .4חיסיון מטעמים של פגיעה בפרטיות הינו חייסון יחסי ולא
מוחלט

477

פרק כ"ו :שונות (סעיפים  33עד  36לחוק)

479

פרק כ"ז :תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע
שמחוץ לגבולות המדינה) ,התשס"א2001-

481

פרק כ"ח :תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי
הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון) ,התשמ"א1981-

483

כא

