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 7. א� וככל שהאב היה מעוניי	 להקליט את הדיו	, דר� המל� )ב(א) לחוק68לעשות כ	 (ר' סעי) 

 8בית המשפט היה נעתר לה. האב לא הייתה באמצעות בקשה לעשות כ	, וסביר מאד להניח ש

 9אוסרות הקלטת הדיו	 ללא ה) את הוראות הדי	 ועקלעשה כ	. האב לא פעל כנדרש, אלא בחר 

 10) והלכה )22.5.91(פורס� בנבו, ) ניר נ' בית המשפט השלו� (תעבורה 305/89היתר (ר' בג"צ 

 11 .טית של הדיו	אביצע הקלטה פירלמעשה, 
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 13בעל די	 לעתור להקלטת הדיו	, קובעת כי ההקלטה שתיעשה יוער כי הוראת החוק המאפשרת ל .19

 14ב(ב) לחוק). במקרה שלפני, למותר 68לאחר קבלת היתר, תישמר בידי בית המשפט (ר' סעי) 

 15"אי� בידי המבקש לציי	 כי ההקלטה אינה בידי בית המשפט, וא) ב"כ האב טע	 בתגובתו כי 

 16תנאי זה לא יכול להתקיי�, א) ג� כיוו	 שכ�,  , וא� כ� בידי מי ההקלטה?!הקלטה של הדיו�"

 17 א� הייתה ההקלטה מבוצעת בהיתר.

 18 

 19  מכל המקוב4 לעיל, עולה כי:  .20
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 21 . המשפט בבית המתקיימי� הדיוני� את להקליט אי	, ככלל  .א

 22 ביתו היתר לקבלת מועד מבעוד, המשפט לבית יעתור, כי הדיו	 יוקלט המעוניי	 די	 בעל  .ב

 23 שיירשמו.   מיוחדי� מטעמי� זולת, דיו	 להקלטת לבקשה ייעתר המשפט

 24  על ההקלטה להישמר בבית המשפט ולא בידי מי מהצדדי�.  .ג

 25 

 26 כל הנ"ל, ללא יוצא מ	 הכלל, לא התקיי� במקרה שבפני.  .21

  27 

 28א� לא די בכ�, יש לזכור כי הדיוני� המתקיימי� בעניינ� של הצדדי�, מתקיימי� בדלתיי�  .22

 29וביתר שאת במקרה  –) לחוק). מפאת רגישות הענייני� המתבררי� בפני 1(ה)(68סגורות (ר' סעי) 

 30חל איסור חמור ומוחלט להוציא  –ולקטיני�  י�מיוחד זה בו נטענות טענות קשות בייחס להור

 31ול� בית המשפט החוצה. הקלטת דיו	 והחזקת ההקלטה שלא בהיתר בית המשפט, חומרי� מא

 32 בפרטיות�. עלולה לחשו) את הצדדי� ואת ילדיה� לפגיעה חמורה בפרטיות�, ולא רק 
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 1לצערי הרב, הקלטות פיראטיות של דיוני� אינ	 כה נדירות בימינו אנו, ולא אחת אנו נתקלי�  .23

 2. במקרה דומה אשר נדו	 בבית הדי	 הרבני וללא כדי	במקרי� בה� דיו	 הוקלט ללא היתר 

 3 האזורי בירושלי�, נקבע:

   4 

"� 5 מאוד רגישי� דברי� ש� נאמרי� – מאוד מוב� הדי� בית כותלי בי� ההקלטה איסור טע

� 6, הדיו� פרוטוקול, הדי� בית במסגרת נעשה אינו א�, הדברי� של תיעוד וכל, ואינטימיי

 7 המתדייני� לצדדי� נזק ולהביא שליטה מכלל לצאת עלול, הדי� בית של הממוחשבת המערכת

 8  .סגורות בדלתיי� יתקיימו הדי� בבית שהדיוני� דתיי� די� בתי בחוק נקבע לכ�. הדי� בבית

� 9, המתדייני� של הפרט וצנעת הפרטיות על שמירה בעניי� המשמר על יעמוד לא הדי� בית א

 10 והוצאת הדי� בית עבודת א+ אלא, כתבנו שכבר וכמו להיפגע עלולי� שהצדדי� בלבד זו לא

 11 באופ� הדי� בבית דבריה� את מלומר יחששו המתדייני� שכ�, להיפגע עלולי� לאור הצדק

 12 הדי� בבית שנאמר מה שכל למתדייני� להוכיח אפוא צרי* הדי� בית. לה� יבולע פ� חופשי

 13 וקידו� הצדדי� לטובת ורק א* שימוש בו וייעשה בלבד הדי� בית כתלי בי� ויישאר נשאר

� 14  ).)23/05/2017, בנבו פורס�( האיש' נ האישה 1&1087086(ר' תיק  "שלה� התיקי

  15 

 16 מצטר) אנוכי, בכל הכבוד, לדברי� אלו. 

 17 

 18, נדו	 מקרה )22.2.10, בנבו פורס�( התרבות היכל סני+ לאומי בנק' נ פלקסר 2048/05 א"עא) ב .24

 19 , וכ� נקבע: סמויהשל הקלטה 

  20 

 21.. .הבקשה של לגופה להיזקק ומבלי, להידחות דינה הפרוטוקול לתיקו� לבקשה באשר"

 22 כי עולה בבקשה הרב והדיוק מהפירוט. נשכר יוצא חוטא אי� כי במשפטינו הוא כלל, כעיקר

 23 למותר לא. זה משפט בית של רשותו את לכ� קוד� שביקש וללא, הדיו� את הקליט המבקש

 24. מסתברי� הדברי� א*, הקלטה פי על נעשתה היא כי בבקשה מציי� איננו המבקש כי לציי�

 25 וללא המשפט בית את להקליט רשות אחר אד� כל או די� לבעל אי� כי אחת לא קבעה הפסיקה

 26  .)לא במקור ות; הדגשלהחלטה 1סעי) ש�, (" ...לכ� קוד� רשותו שנתבקשה

 27בקשת רשות נדחתה  ה) ב12.6.13(פורס� בנבו,  א.ע. נ' ב.ע. 13&05&61079רמ"ש החלטה בר' ג� 

 28 לערער על החלטה, שדחתה בקשה לתיקו	 פרוטוקול דיו	, אשר הוקלט שלא בהיתר. 

  29 

  30 

  31 

 32 



  
  יפו -בית משפט לענייני משפחה בתל אביב 

    

  אלמוניתנ' לוני פ 18	02	8531 ה"ט
  

   

 7מתו�  7

 1ידע האב וידעו כל באי בית המשפט כי בית המשפט לא יית	 ידו לכל דבר ועניי	 העניי	 הנובעי�  .25

 2צד אשר מצטייד במכשיר הקלטה, שעל טיבו אי	 לדעת, ומפעילו בשעת דיו	, מהקלטה סמויה. 

 3לתק	 פרוטוקול בתו� לב, שכ	 עצ� ביצוע הקלטה בגדר צד המבקש ספק רב מאד בעיני א� הוא 

 4. לזאת נוסי) את הוראת הדי	 המתירה הקלטה סמויה עומדת בניגוד מוחלט לחובת תו� לב

 5 בהתא� לבקשה ולהחלטה, נקבל טע� נוס) לאי הסתמכות על אותה הקלטה.

  6 

 7 . בזאת נדחית פרוטוקול לתיקו	 הבקשה ,שלעיל הנימוקי� מכל .26

  8 

 9לפני� לאחר ששקלתי בדבר, ו. 6 1,500ל� למשיבה הוצאות הבקשה בס� של ייש המבקש .27

 10 משורת הדי	, אינני מחייבו בהוצאות לטובת אוצר המדינה.

 11 

 12 החלטתי זו ניתנת לפרסו� בהשמטת פרטי� מזהי�.  .28

   13 
  14 

  15 

 16  , בהעדר הצדדי�.2018מר4  07, כ' אדר תשע"חכ' נית	 היו�,  

  17 

 18 

  19 

  20 

  21 




