
 
 

 
 

 

 

 

 

 בבית המשפט העליון

 
 6051461ש  "בר

 
 רובינשטיין' כבוד השופט א  :פניל
 מלצר' כבוד השופט ח 
 סולברג' כבוד השופט נ 
 

 נציבות שירות המדינה  -מדינת ישראל   :תהמערער

  

 ד  ג  נ 

         

 תפלוני :ההמשיב

  

בית המשפט המחוזי  פסק דינו של בקשת רשות ערעור על 
 מיום 355220-25-25ש "בעמ (דרורי' השופט מ) חיפהב

02.2.23 
 

 (01.01.03) ה"ח בכסלו התשע"י :תאריך הישיבה

 דראל -ד מיכל סיבל"עו  :תבשם המערער

 ד יפעת תבור"עו; ד סיגל פעיל"עו  :הבשם המשיב

 
ן-פסק  די

 
 :רובינשטיין' א השופט

 

בקשת רשות לאחר שמיעת טיעונים ובהמלצתנו נעתרה העותרת לקבלת  .א

אכן עסקינן . התוצאה היא כי פסק הדין קמא בטל. ידינו כערעור-הערעור הנדונה על

לאינטרס ציבורי בפומביות הליכים בבתי , אסמחד גי, בשאלה מורכבת הנדרשת

ומאידך  ,מטעמי שקיפות וטעמים ציבוריים נוספים וידועים, המשפט ובתי הדין השונים

ן האינטרס הציבורי לבין שמו של אדם ולנזק העלול לשאלת היחס ביולמידתיות , גיסא

חומר הרב מן המשפט העברי שנדרש לו בית המשפט קמא בוגם , להיגרם לו בפרסום

 .יצחק אנגלרד' ועדה נכבדה בראשות השופט בדימוס פרופ אףעוסקת בכך . יש עניין
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, (משמעת)לחוק שירות המדינה ( ג()ב)30והוא סעיף  –הדין הקיים , ואולם .ב

לפיו ניתן לאסור פרסום בהליכי בית הדין למשמעת רק ככל וברור  – 0692-ג"תשכ

של עד או של אדם , דין-רואה צורך בכך לשם הגנה על בטחונם של בעל"שבית הדין 

-ד"תשמ( נוסח משולב)לחוק בתי המשפט ( ד)01וראו גם סעיף ; "ששמו הוזכר בהליך

וכמובן בעולם הדינמי והשונה בו אנו חיים , זהו המצב המשפטי לעת הזאת. 0693

בלא שנביע דעה וניטע , יתכנו שינויים בעתיד, בעידן האינטרנטי והוירטואלי, כיום

 . מסמרות

 

ר הנציבות תאך בהסכמה לא יועלה שם המשיבה לא ,הערעור מתקבל איפוא .ג

במשך אותם . ואיננו מביעים דעה על כך, כל דרכיהכדי לאפשר לה לכל, יום 10למשך 

 ". פלונית"ופסק הדין יוכתר בשלב זה  ,יום גם לא יפורסם שמה באתר בית משפט זה 10

 

 (.01.01.1103 )ה "ח בכסלו התשע"י , ניתן היום 
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