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זועקים. המעטים שזועקים – קול במדבר, שהופך לאטו לתסכול. 
הישתנה דבר בטרם יהפוך התסכול לייאוש?

אסיים בדברי המשנה לנשיאה: “בפנינו חוק מן המאה הקודמת 
)1995(; הביטוי “המאה הקודמת” משדר ארכאיות, אך עברו רק 
עשרים שנה – אלא שבתחום בו עסקינן הן כמעט כנצח. חוק זה 
עודנו חל על תחום אבטחת המידע, שנדמה כי עוברת עליו מהפכה 

מתמדת, חדשים לבקרים”.46 
חוק מהמאה הקודמת, כמעט כנצח; מול תחום שבו מהפכה מתמדת 
חדשות לבקרים. מדוע הפער הזועק מטריד כה מעטים, כקול קורא 

במדבר הממוחשב?

פתוחה; תיקונו אינו דחוף עבורה, באשר איש אינו סולד מהמחאות 
פתוחות כשהוא בצד הפודה ולא בצד המשלם.

זהו סיפורו המתמשך של האקטיביזם השיפוטי בישראל: הוא מונע 
חוקים טובים יותר.45 התביעה מציעה להרחיב איסורים ולטשטשם. 
בתי המשפט משתפים פעולה: בית המשפט העליון לא היה מסוגל 
אפילו להותיר זיכוי משתי ערכאות של מי שממילא הורשע בעברות 
חמורות אחרות, שממילא אין בקשה להחמיר בעונשו. המחוקק 
בתרדמת בת עשורים. הציבור והתקשורת אינם מתעניינים בעקרון 
החוקיות אלא בעיקר בהענשת מנוולים. האקדמאים עסוקים בקידומם, 
בשליחת מאמרים לארצות הברית ואינם מתעניינים, לא כל שכן 

ביום 15.12.2015 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת 
ניר עזרא.2 לראשונה, בית המשפט העליון נדרש בפסק דין 
לניתוחה של עברת הליבה של חוק המחשבים, התשנ”ה–1995 
)להלן: “חוק המחשבים”(, הלא היא עברת החדירה לחומר מחשב, 
וזאת כעשרים שנה לאחר חקיקתו של החוק. בפסק הדין התקבלה 
בקשת רשות הערעור של המדינה על פסק דינו של בית המשפט 
המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים על 
פסק דינו של בית משפט השלום בירושלים. השלום – הרשיע; 

המחוזי – זיכה; העליון – שב והרשיע. 

בתמצית, בפרשת עזרא דובר בנאשם אשר גלש לאתרי אינטרנט 
מחתרתיים המיועדים לפצחנים )“האקרים”( וקיבל פרטי חשבונות 
בנק וכרטיסי חיוב בארץ ובחו”ל. באמצעות פרטים אלה ביצע 
הנאשם פעולות שונות שחייבו את כרטיסי האשראי הזרים. האישום 
הרלוונטי לדיון בבית המשפט העליון הוא האישום הרביעי, שלפיו 
קיבל הנאשם בדרך האמורה פרטים של ארבעה או חמישה חשבונות 
בנק ישראליים. הנאשם נכנס לחשבון הבנק של פלונית באמצעות 
האינטרנט, וביצע העברה כספית מחשבונה לרשותו. בגין פעולה 
זו, של כניסה לחשבון הבנק באינטרנט, יוחסה לנאשם עברה של 

חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עברה אחרת, לפי סעיף 5 לחוק 
המחשבים3 וכן גנבה וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. 

פסק הדין של בית המשפט המחוזי קבע כי מידע ממוחשב, אליו 
ניתן לחדור, חייב להיות מידע קריא-מחשב בלבד, ולא מידע 
קריא-אדם, דהיינו רק מידע ב”שפת מכונה”, להבדיל ממידע 
 Word ממוחשב שאנשים יכולים להבינו )כגון קבצי דוא”ל, קבצי
וכדומה( - יכול להיות מידע בר חדירה. המחוזי הגיע לפרשנות זו 
על סמך ניתוח לשוני של ההגדרות של “חומר מחשב”, “מידע” 
ו”שפה קריאת מחשב” המצויות בסעיף 1 לחוק המחשבים. בית 
המשפט העליון ביטל את האבחנה האמורה, וקבע כי למעשה כל 
מידע דיגיטלי הוא בר-חדירה, הן כזה שהוא ברמת הביטים והן 
כזה שמופק בתצורה של תמונה או טקסט המובנים לאדם, ובלבד 

שהוא מיוצג בביטים ולא באטומים. 

בית המשפט העליון קבע כי הגישה או הכניסה אל חומר המחשב, 
ללא הרשאה מאת בעליו של החומר או מחזיקו – עולה כדי עברה 
של חדירה לחומר מחשב. זאת, בין אם המידע במחשב הנחדר 
היה מוגן בססמה או באמצעות “מנעולים טכנולוגיים” אחרים ובין 

1 מנהל מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, ד”ר למשפטים, מרצה מן החוץ באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת חיפה. האמור ברשימה זו על אחריותו 
הבלעדית של המחבר. תודה לעמוס וגנר-איתן, תומר שטיינברג וקובי וינקרנץ על הערותיהם המועילות לטיוטת המאמר.

2 רע”פ 8464/14 מדינת ישראל נ’ עזרא )פורסם בנבו, 15.12.2015( )להלן: עניין עזרא(. בתאריך 15.02.2016 נדחתה בקשת ההגנה לדיון נוסף, ראו דנ”פ 
965/16 עזרא נ’ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 15.2.2016( )להלן: דנ”פ עזרא(. יצוין כי במסגרת תפקידי בפרקליטות המדינה ליוויתי את הפרשה, וייצגתי 

את המדינה, ביחד עם עו”ד אייל כהן מהמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, בבית המשפט העליון. 
3 ס’ 5 לחוק המחשבים קובע עברה של חדירה לחומר מחשב בנסיבות מחמירות, שעונשה 5 שנות מאסר ולא 3 שנות מאסר )כעברת החדירה הרגילה(, וזאת 

כאשר החדירה נעשתה כדי לעבור עברה אחרת. מבחינת הגדרת המעשה האסור, של חדירה שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב, מדובר בהגדרה זהה.

על חדירה לחומר מחשב בעקבות פרשת עזרא
חיים ויסמונסקי1

45 אסף הרדוף “חיסיון מרחוק או רחוק מחיסיון? חיסיון עורך דין וירטואלי: על חיסיון עורך דין, תכליתו וגבולותיו” משפט ועסקים יט 305 )2015(.
46 רע”פ עזרא, לעיל ה”ש 1, פס’ ז לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיין.
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אם לאו. ה”מנעול הטכנולוגי” יכול לשמש אינדיקטור לאי-הרשאה 
מצד הבעלים, אך אינו תנאי הכרחי לקביעה כי לא ניתנה הרשאה 
לחדור אל חומר המחשב. אי הרשאה יכולה אפוא להילמד גם 
מאמירה מפורשת בדרך של הודעה כי אין להיכנס אל המחשב או 

אל האתר המסוים.

בית המשפט העליון הוסיף וקבע כי היה ויילכדו ברשת הפלילית 
מעשים קלי ערך של גישה ללא הרשאה אל חומר המחשב, חזקה 
על התביעה שתימנע מהעמדה לדין, כאשר בית המשפט יבקר 
את התנהלות התביעה ככל שיוגש כתב-אישום בנסיבות של “זוטי 

דברים”. 

יוער כי פסק הדין לא התייחס לשאלה מי רשאי להרשות את 
החדירה. בהקשר זה בהחלט יכולות להתעורר שאלות, בעיקר ביחס 
למחשבים “מעורבים”, אשר יש לגביהם כמה טוענים לזכות. כך הוא 
למשל ביחס למחשב אישי המשמש יותר מאדם אחד, כאשר לכל 
אחד מהמשתמשים “פרופיל משתמש” נפרד ומחיצות המפרידות 
בין החומרים האישיים של כל אחד ואחד. האם יש לראות במחשב 
זה למעשה שני מחשבים שונים, המופרדים זה מזה באופן לוגי, 
כך שהמשתמש האחד אינו רשאי להסכים בשם המשתמש השני? 
דוגמה נוספת היא של מחשב הנמסר על-ידי המעביד לשימוש 
העובד. האם יש לראות במחשב זה כמוחזק על-ידי המעביד, 
אשר יכול לבחור במדיניות הגישה מרחוק אל החומרים המצויים 
במחשב? או שמא יש לראות במחשב כמוחזק בידי העובד בלבד? 
ואולי הוא מוחזק בידי שניהם? שאלות אלה בוודאי תידונה בעתיד. 

ברשימה זו אבקש להציג כמה תובנות בעקבות פסק הדין בפרשת 
עזרא: הראשונה, ביחס לתמריץ שפסק הדין נותן לניסוח עברות 
ניטרליות לטכנולוגיה ולחשיבותו בדיון על אופן הפעלת שיקול-הדעת 
של התביעה הפלילית. השניה, ביחס להשפעתו של פסק הדין על 
מידת אחריותו של משתמש המחשב לאבטחת המידע שברשותו. 
השלישית, ביחס להשלכות פסק הדין על אופן ההתבוננות על 
פעולת החדירה לחומר מחשב, המתבצעת בידי הרשות החוקרת. 

עברות ניטרליות-לטכנולוגיה מול עברות מוטות-טכנולוגיה:
בתחומי המשפט והטכנולוגיה קיים מתח תמידי בין הרצון ליצור 
הגדרה רחבה וגמישה, אשר תיוותר רלוונטית גם נוכח התפתחויות 

טכנולוגיות עתידיות, לבין החשש מפני עמימות יתר, אשר תפגע 
בוודאות המשפטית.4 כידוע, פגיעה בוודאות המשפטית מובילה 
לתוצאות פסולות במשפט הפלילי, כנגזר מעקרון החוקיות, ובנוסף 
משיתה עלויות על צדדים במשפט האזרחי, יוצרת פערי מידע,5 

מגדילה עלויות עסקה וכיו”ב. 

במאמרו הקודם לפסק הדין בפרשת עזרא העיר חברי, ד”ר אסף 
הרדוף, על האופן שבו, לטעמו, ראוי לנסח עברות: לשיטתו ניסוח 
עברות הוא מלאכה המתיימרת לצפות פני עתיד, כלומר המחוקק 
אמור לזהות מקרים שונים של פגיעות שמזכירות זו את זו באופן 
כלשהו, למצוא מכנה משותף ולבסוף לנסח את העברה.6 אין 
למתוח את מלות החוק מעבר לגבול הלשון הטבעית. אין להותיר 
את הזירה הפרשנית לבתי המשפט, שיפעלו באופן אקטיביסטי, 
בין מרצונם ובין בשל הוואקום שאחראי לו המחוקק במחדלו.7 
עם זאת, הרדוף מודע לכך שגם חקיקה חדישה, לרבות חקיקה 
שנולדה עבור מציאות ממוחשבת, כגון חוק המחשבים הישראלי, 
אינה מבטיחה בהירות ואינה מבטיחה יישום מוצלח על הסיטואציות 
המשתנות שתזמן המציאות הטכנולוגית.8 על רקע ביקורת זו של 
הרדוף, מעניין לקרוא את פסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת 
עזרא. בפסק דין זה בית המשפט העליון השתמש בכֵלי הפרשנות 
השיפוטית העומדים לרשותו, והעניק “רוח גבית” למצדדי הניסוח 
המטא-טכנולוגי, ולפיכך הרחב יותר, של החקיקה. האם בית המשפט 
נקט כאן באקטיביזם שיפוטי יוצא דופן? האם בית המשפט הסיג 

את גבולו של המחוקק? איני סבור כך.

לכל עברה יש שולי עמימות. עמימות היא כמובן תופעה בלתי-ראויה, 
מכיוון שברמת המאקרו היא מונעת התנהגויות מותרות, ובכך עלולה 
לפגוע בתועלת המצרפית היכולה לנבוע מהן, וברמת המיקרו היא 
עלולה לפגוע בזכויותיו של חשוד או נאשם פוטנציאלי, אשר ייתכן 
וטעה – בתום לב – בהבנת האיסור שבדין. ואולם, בפרשת עזרא 
יצק בית המשפט העליון נוסח ברור יחסית למונח, שּבּוקר בעבר 
כעמום – המונח “שלא כדין”. התוכן שנוצק, לפיו המונח “שלא 
כדין” בהקשרנו משמעו “בהעדר הרשאה” – הוא בעל כוח מבהיר, 
ולא מעמעם. הוא מצמצם את הגבולות הפרשניים האפשריים של 
המונח “שלא כדין”, מעבר לגבולות האפשריים של המונח. כך, 
למשל, יכול היה המונח “שלא כדין” להתפרש ככזה שמחייב 
הצבעה על זכות להיכנס אל חומר המחשב המדובר. לחלופין, ניתן 

 Edward Lee, :4 חוקרים שונים הטילו ספק בעצם האפשרות התאורטית של החקיקה הפלילית להתאים לאופקי ההתפתחויות הטכנולוגיות. ראו למשל את
 Charlotte Decker, Cybercrime 2.0: An Argument to ;Rules and Standards in Cyberspace, 77 Notre Dame L. Rev. 1275 (2002)
Update the United States Criminal Code to Reflect the Changing Nature of Cyber Crime, 81 S. Cal. L. Rev. 959 )2008(. לעומת 
זאת, אורין קר )Kerr( תיאר את התיקון הרביעי לחוקה האמריקנית )ה-4th Amendment(, כתיקון ניטרלי-לטכנולוגיה, וטען כי ניתן להניח, בבחינת בררת 
 Orin S. Kerr, Applying the Fourth Amendment to the Internet: A General Approach, 62 :מחדל, מצב של ניטרליות טכנולוגית בחקיקה. ראו

.Stan. L. Rev. 1005, 1015-1017 (2010)
5 פערי המידע הם בשני ממדים: האחד, הוא הממד של אי ידיעת הדין, שעלול ליצור טעויות בניהול הסיכונים ובהחלטה על ביצוע פעולות מסוימות בעלות תוקף 
משפטי או הימנעות מביצוען; השני, הוא הממד של אי השוויון בין המתדיינים השונים, כאשר חסרי האמצעים לא יוכלו לערוך ניהול סיכונים ראוי ואילו בעלי 

האמצעים יוכלו לשפר את הערכת סיכוניהם ובכך להגדיל את אי-השוויון מול חסרי האמצעים.
6  אסף הרדוף “דיני העונשין גולשים באינטרנט: היסוד הפיזי הווירטואלי” הפרקליט נב 67, 71-70 )2013(.

7 שם, בעמ’ 140-137.
8 שם, בעמ’ 149.

  11הסניגור 228 | עמ’



טי
פ

ש
מ

דיון 

היה לפרש את המונח “שלא כדין” ככזה השולל מצבים שונים של 
הרשאה בידי המחזיק במחשב או בחומר המחשב, למשל שלילת 
מצבים של הרשאה בידי קטין או הרשאה בידי מעביד עבור חומר 

המחשב של העובד. 

פסק הדין בפרשת עזרא מדגים נקודה חשובה בכל הנוגע לפרדיגמה 
המחקרית של משפט וטכנולוגיה. מרבית הוראות החוק הקיימות 
נוסחו לפני עידן הסייבר.9 ההקשר המקוון מחייב תהליך של מירוק 
הערכים שביסוד הוראות החוק, בין שמדובר בהוראה מתחום הדין 
המהותי כבענייננו ובין שמדובר בהוראות מתחום הדין הפרוצדורלי.10 
מדובר בדפוס ניתוח מחויב המציאות. ההקשר המקוון מביא לחשיפת 
הנחות יסוד מסוימות בדין הקיים, ובמסגרת התהליך של יישום 
הדין הקיים על הסיטואציה המקוונת, מתבצע תהליך של בירור 
ערכי היסוד, שעליהם נועדה ההוראה הנדונה להגן, כאשר העלייה 
ברמת ההפשטה מאפשרת לזהות את ערכי היסוד, שלא נדרש 
לסמן אותם קודם לכן, כאשר ניתן היה להסתפק ברמת הפשטה 
נמוכה יותר לצורך יישום הוראות הדין על המקרים הקונקרטיים.11 

בחזרה אל עמדתו של הרדוף כי ניסוח העברות היא מלאכה צופה 
פני עתיד. אכן החקיקה מנסה לצפות פני עתיד, אלא שהיא 
לעולם מתנסחת על בסיס תובנות צופות פני עבר. כשמדובר 
בחקיקה המתייחסת להתפתחויות טכנולוגיות, בפרט להתפתחויות 
המהירות והבלתי-ניתנות לחיזוי של מרחב הסייבר, הרי שנדמה כי 
הניסיון לצפות את פני העתיד נדון לכישלון מראש. הניסיון ליצור 
הסדרים פרטיקולריים, המתייחסים לטכנולוגיות ספציפיות, עלול 
להוביל לתוצר חקיקתי מורכב יתר על המידה, העלול “לחנוק” 
את ההתפתחויות הטכנולוגיות, ולחלופין להתיישן עד מהרה.12 
מכאן, שאין מנוס מלעלות ברמת ההפשטה של החוק. הדבר אינו 
רק מחויב המציאות, אלא הוא אף המצב הראוי לטעמי, שכן חובתו 
של החוק להיות כללי ולהיוותר ברובד העקרוני. במלים אחרות, 
ניסוח העברות היא מלאכה צופה פני ערכים, ולא )רק( צופה פני 
עתיד. על כן, ראוי שניסוח העברות יהיה ניטרלי לטכנולוגיה, ככל 
הניתן, וברמת הפשטה גבוהה יחסית. הקונקרטיזציה תתבצע על-
ידי רשויות החקירה והתביעה )וראוי שתתבצע על דרך של הנחיות 
או קווי פעולה אחידים( וכמובן על-ידי בתי המשפט בביקורתם על 
התנהלות הרשויות בתיק קונקרטי או במסגרת עתירה עקרונית. 

תפישה זו, כפי שמשתקפת מפסק הדין בפרשת עזרא, נשענת על 
ההנחה שהתביעה, ולאחר מכן בית המשפט – במקרה של הגשת 
כתב אישום, יבלמו את החשש מפני הרחבת הרשת הפלילית 
כך שיילכדו בה גם התנהגויות שה”שכל הישר” אינו מצדיק את 
הכתמתן בפלילים.13 על פי פסק הדין, ההרחבה העקרונית תתאזן 
על ידי הפעלת שיקול הדעת במקרה הקונקרטי. בפסק הדין נמנעה 
הבניה של אופן הפעלת שיקול הדעת, בין של התביעה בהחליטה 
אם להעמיד לדין אם לאו, ובין של בית המשפט בהחליטו אם 
מתקיים הסייג של “זוטי דברים”, אם לאו. אמנם המשנה לנשיאה 
רובינשטיין בחר לפרט מספר סיטואציות ולקבוע ביחס אליהן את 
עמדתו באשר לפליליות המעשים,14 אולם השופט מזוז הסתייג 
מכניסה לדיון שפיתח המשנה לנשיאה, ואילו השופט מלצר הצטרף 

בעניין זה לשופט מזוז.15 

אמת, נכון הוא שההימנעות מהבניית שיקול הדעת מגבירה במידת 
מה את החשש מפני אכיפה בררנית. בית המשפט החליט, ברוב 
דעות לעניין זה, להימנע מקיבוע עקרונות לאיזון הקונקרטי. אולם 
חשש זה לא אמור לשמוט את הקרקע מתחת לתפישה בדבר חקיקה 
ניטרלית לטכנולוגיה, ועלייה מתחייבת ברמת ההפשטה של ניסוח 
עברות המחשב, אלא הוא מחייב בחינה קפדנית של דרכי הפעולה 
של רשויות האכיפה, אשר יתווכו בין האיזון העקרוני שבחוק לבין 

האיזונים הקונקרטיים שבמקרה נתון. 

עברת החדירה ומידת אחריותו של נפגע העברה:
בית המשפט העליון בפרשת עזרא קובע כי לא נדרש להוכיח שמבצע 
עברת החדירה התגבר על “מנעול טכנולוגי” )בדמות ססמה, מפתח 
הצפנה או כדומה(, על מנת שפעולת ההתחברות, ההתקשרות 
או ההפעלה של המחשב, והגישה אל חומר המחשב – תיחשבנה 
לאסורות על-פי סעיף 4 לחוק המחשבים. די בהוכחת יסוד של 
אי-הרשאה של הבעלים או המחזיק כדין של המחשב. ההתגברות 
על המנעול הטכנולוגי אינה עוד תנאי לקיומה של העברה, אלא 
נסיבה באומדן מידת חומרתה. דוקטרינת ה”מנעול הטכנולוגי” 
מביאה להשתת הנטל על נפגע העברה הפוטנציאלי, אשר עליו 
לפעול באופן אקטיבי למיגון חומרי המחשב שלו.16 מסקנה זו אף 
התחזקה לנוכח התפישה שחופש השימוש במרחב האינטרנטי 

9 גם חוק המחשבים, להוציא תיקון אחד שלו משנת 2012, נוסח כאשר האינטרנט היה בחיתוליו, ולמעשה נעדרת ממנו התייחסות לרשתות מחשב.
10 חיים ויסמונסקי חקירה פלילית במרחב הסייבר 314 )2015(.

11 שם, בעמ’ 332-330.
12 ראו למשל את תקנות העדות )העתקים צילומיים(, התש”ל–1969, שנחקקו מכוח ס’ 41 לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל”א–1971. תקנות אלה נועדו 

להסדיר את האופן שבו ניתן להעתיק מסמכים כך שההעתקים יהיו קבילים בהליכים משפטיים, כחריג לכלל הראיה הטובה ביותר.
13 עניין עזרא, לעיל ה”ש 2, בפס’ יח-יט לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיין, ובפס’ 5 לפסק דינו של השופט מזוז.

14 שם, בפס’ יט לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיין.
15 שם, בפס’ 6 לפסק דינו של השופט מזוז, ובפס’ 1 לפסק דינו של השופט מלצר. ראו עוד בעניין זה את קביעתה של הנשיאה נאור בדנ”פ עזרא, לעיל ה”ש 

2, בפס’ 10 להחלטתה.
16 ראו ת”פ )שלום י-ם( 9497/08 פרקליטות מחוז ירושלים נ’ הלוי )פורסם בנבו, 29.11.2009(. באותו מקרה, הואשם הנאשם בחדירה למחשבי המרכז 
לגביית קנסות, התחזות לאדם שלישי שעמו היה מסוכסך, שימוש בנתונים כוזבים ואיפוס חוב בסך של 7,000,000 ש”ח, בניסיון להפליל את אותו אדם. השופט 
טננבוים מבית משפט השלום בירושלים זיכה את הנאשם בטענה שפעולות החדירה של הנאשם היו פשוטות ביותר, וקבע כי הכלל הראוי הוא שכל אתר אינטרנט 
שניתן להיכנס אליו בקלות כה רבה - אין לטעון לגביו שהיה אסור להיכנס אליו. בית המשפט קבע באותו מקרה כי בהיעדר מחסום טכנולוגי, אין לומר שיש 

“חדירה”, ובוודאי שאין מדובר בחדירה שהיא “שלא כדין”.
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מאפשר לגשת לכל מקום, כל עוד לא הוגדר בבירור אחרת.17 לפי 
גישה זו, מידע ממוחשב, שניתן לעבור ביחס אליו את העברה של 
חדירה לחומר מחשב, הוא אך ורק מידע ש”מנּוכס” לגורם מסוים, 
ו”ניכּוס” המידע הוא באמצעים טכנולוגיים שמאבטחים את המידע. 

אחרת, “המידע רוצה להיות חופשי”18 ונגיש לכל המעוניין. 

דוקטרינת ה”מנעול הטכנולוגי”, אשר נדחתה כאמור בפרשת 
עזרא, מחייבת את מחזיק המידע הממוחשב להתמגן, כתנאי 
לקיומה של העברה. בכך יש משום החצנה שלילית כלפי משתמשי 
המחשב הפרטיים, וזאת ללא שהדבר הוגדר בחוק או בתקנות 
באופן מפורש,19 ללא קיומו של מאסדר )רגולטור( המחייב זאת, 
ולמעשה באופן החורג מן המקובל בתחומי חיים אחרים, שבהם 
המשפט מגלגל חובות )ועלויות( מיגון אל הפרט.20 כעת פסק הדין 
מבטל את תמריץ ההתמגנות, לפחות בכל הנוגע לגזרה של המשפט 
הפלילי.21 מעניין לבחון את קביעתו זו של בית המשפט העליון 
על רקע המגמה ההולכת וגוברת לפרישת מטריית הגנה לאומית 
במרחב הסייבר, מתוך הכרה בסיכונים לביטחון הלאומי המגולמים 
במרחב זה. במסגרת זאת, המדינה מגבירה את מעורבותה בנעשה 
במרחב, באופן שמעביר חלק מן האחריות להגנה מפני פגיעה 
בביטחון הלאומי והאישי במרחב הסייבר למדינה, וזאת על ידי 
הקמת הרשות הלאומית להגנה בסייבר במשרד ראש הממשלה.22 
הנה כי כן, שתי המגמות – של הסרת התמריץ להתמגנות אישית 
בפסק הדין בפרשת עזרא ושל פרישת מטריית ההגנה הלאומית על 
המחשבים במרחב הסייבר – משתלבות זו בזו, הגם שלא הושפעו 

או נבעו האחת מהשניה. 

על פעולת החדירה לחומר מחשב בעקבות פסק הדין:
עברת החדירה היא אחת משני ה”אתרים” של המשפט הפלילי, 
שבהם העברה הפלילית מוגדרת באותו אופן שבו מוגדרת פעולת 
החקירה המתבצעת על-ידי הרשות החוקרת: האתר האחד הוא 
העברה / פעולת החקירה של האזנת סתר,23 והאתר השני הוא 
העברה / פעולת החקירה של חדירה לחומר מחשב.24 האזנת סתר 
היא עברה פלילית, ובה בעת היא פעולת איסוף ראיות ומודיעין 
היכולה להתבצע על-ידי רשות חקירה או רשות ביטחון בהיתר 
שיפוטי או מנהלי, בהתאמה. מבחינה לשונית, אותה פעולה – כאשר 
היא תתבצע על-ידי אדם פרטי תיחשב לעברה, וכאשר היא תתבצע 
על-ידי הרשות החוקרת או רשות הביטחון בהיתר מתאים תיחשב 
לפעולת איסוף ראיות או מודיעין. הוא הדין לכאורה בעניין חדירה 
לחומר מחשב. לכאורה, יכולה לנבוע מסקנה כי שינוי נקודת האיזון 
ביחס לעברה של חדירה לחומר מחשב ישפיע מידית על נקודת 
האיזון ביחס לפעולת החקירה של חדירה לחומר מחשב, בבחינת 
“משחק סכום אפס”: כל הרחבה של האיסור הפלילי משמעה 
הגבלה של חופש הפעולה של הרשות החוקרת, ולהיפך – כל 
הצרה של האיסור הפלילי משמעה הרחבה של חופש הפעולה של 

הרשות החוקרת.25 

על רקע האמור, מעניין לבחון כיצד משפיעה הלכת עזרא על 
האופן בו תתפרש פעולת החקירה של חדירה לחומר מחשב. 

17  לתפישה זו ראו למשל מיכאל ד’ בירנהק “החופש לגלוש בספריות ציבוריות” משפט וממשל ו 421, 443-436 )2003(.
18 הביטוי נטבע על-ידי סטיוארט ברנד בכנס ההאקרים הראשון בשנת 1984.

19 השוו למשל עם החובה המוטלת על נהגים לעבור בדיקת תקינות שנתית לרכבם )טסט( ולתקן ליקויים. ראו סעיפים 273, 273א-ד לתקנות התעבורה, 
התשכ”א–1961.

20 כך, למשל, בתחום ההגנה על מאגרי מידע, הקרוב לענייננו הנדון, מוטלת אחריות על בעל מאגר מידע, מחזיק במאגר, או מנהל המאגר, לאבטחת המידע 
שבמאגר המידע )ס’ 17 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א–1981 )להלן: “חוק הגנת הפרטיות”((. מכוח פרק ב’ לחוק הגנת הפרטיות, רשם מאגרי המידע, 

המשמש כגורם מאסדר, מפקח ומטיל חובות מיגון שונות על בעלי מאגרי מידע.
21 סביר להניח שבדיני הנזיקין ניתן יהיה להוסיף ולטעון לרשלנות תורמת מצדו של מחזיק המחשב / המידע, שאליו בוצעה החדירה שלא כדין. סוגיית העוצמה 
של ההגנה מפני חדירה שנקט הגורם שמחשביו נפרצו תהא, אפוא, רלוונטית. עם זאת - ובמאמר מוסגר - יש לזכור כי בחוק המחשבים לא נוסחה עוולה של 
חדירה לחומר מחשב. ראו ס’ 7 לחוק. כן ראו דיון בנושא, כמו גם דיון בשימוש בעוולת הרשלנות כחלופה, אצל שרון אהרוני-גולדנברג ואריה רייך “חדירה 

למחשב כעוולה נזיקית” שערי משפט ד)1( 415, 454-448 )2006(.
22 החלטה 2444 של הממשלה ה-33 “קידום ההיערכות הלאומית להגנת הסייבר” )15.2.2015(. 

23 ראו הגדרת “האזנת סתר” שבחוק האזנת סתר, התשל”ט–1979, וכן ראו את הגדרת העברה בס’ 2)א( לחוק זה ואת ההגדרה של פעולת איסוף הראיות או 
המידע בס’ 4 ו-6 לחוק זה.

24 העברה של חדירה לחומר מחשב מוגדרת בס’ 4 לחוק המחשבים. פעולת איסוף הראיות של חדירה לחומר מחשב מוגדרת בס’ 23א לפקודת סדר הדין הפלילי 
)מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, התשכ”ט–1969 )להלן: “פסד”פ”(, כאשר בס’ 23א)א( לפסד”פ נכתב כי “לעניין זה, ‘חדירה לחומר מחשב’ – כמשמעותה בס’ 

4 לחוק המחשבים, התשנ”ה–1995”. 
25 דוגמה מובהקת בה התרחשה סיטואציה של “משחק סכום אפס” בהקשר של האזנות סתר, היא המקרה של ת”פ )מחוזי ת”א( 40250/99 מדינת ישראל נ’ 
בדיר, פרק עשרים ושבעה )פורסם בנבו, 3.9.2001( )להלן: עניין בדיר(, אל מול ב”ש )מחוזי ת”א( 90868/00 חב’ נטוויז’ן נ’ צבא ההגנה לישראל )פורסם 
בנבו, 22.6.2000( )להלן: עניין נטוויז’ן( ופרשת הסוס הטרויאני, בה נידונו שני פסקי דין – ת”פ )מחוזי ת”א( 40206/05 מדינת ישראל נ’ פילוסוף )פורסם 
בנבו, 5.2.2007( )להלן: עניין פילוסוף( ות”פ )מחוזי ת”א( 40205/05 מדינת ישראל נ’ ויינשטיין )פורסם בנבו, 20.5.2009( )להלן: עניין ויינשטיין(. 
בעניין בדיר הורשע הנאשם המרכזי בפרשה בעברה של האזנת סתר, לאחר שהוכח כי חדר שלא כדין לתא-קולי טלפוני בו נשמרו הודעות קוליות. לאחר הגשת 
כתב האישום בעניין בדיר, ועוד בטרם ניתנה הכרעת הדין, נחקרה במשטרה הצבאית החוקרת )מצ”ח( פרשייה שבמסגרתה ביקשה  מצ”ח לקבל את החומר 
האגור בתיבת דוא”ל של החשוד במועד ביצוע הצו וכן את כל הדוא”ל שיתקבל בתיבה למשך 60 יום ממועד ביצוע הצו. בעקבות התנגדות חב’ נטוויז’ן, הגיע 
העניין אל שולחנה של פרקליטת המדינה דאז, עדנה ארבל, שקבעה כי דוא”ל, כמו גם הודעה בתא קולי, המצויים אצל ספק השירות – דינם כדין “חפץ”, ואילו 
קבלה עתידית של דוא”ל או הודעה בתא קולי, המצויים אצל ספק השירות – דינם כדין “שיחה” בת האזנה. עמדה זו הובעה בערר שהגישה חב’ נטוויז’ן על הצו 
שהוצא בעניינה בעניין נטוויז’ן, ולמעשה נסתיים שם הדיון. בהמשך, הסכימה המדינה לזיכויו של בדיר מן האישומים שייחסו לו האזנת סתר לתאים קוליים 
)ראו ע”פ 10343/01 בדיר נ’ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 30.4.2003((. הפעם הבאה שבה התעוררה הסוגיה הייתה במסגרת פרשת הסוס הטרויאני. 
באותה פרשה, במסגרת החקירה, ביקשה המשטרה לקבל מידע מתיבות דוא”ל של כמה מהחשודים, הן מידע צופה פני עבר והן מידע צופה פני עתיד. המשטרה 
הצטיידה בצווי המצאת מסמכים, ולא בצווי האזנת סתר. במקביל האשימה המדינה את הנאשמים, שעסקו בריגול עסקי פלילי באמצעות תוכנות סוס טרויאני, 
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מבחינה פרקטית, תישאל השאלה אימתי תידרש הרשות החוקרת 
לצו שיפוטי )צו חדירה לחומר מחשב(, לפי סעיף 23א לפסד”פ.26 
פסק הדין בפרשת עזרא קבע כי שאלת ההרשאה מאת המחזיק 
כדין בחומר המחשב הנמצא במחשב – היא השאלה המכרעת 
לקביעה אם התקיימה חדירה שלא כדין אם לאו. מכאן, שבכל 
הנוגע לדרישת הצו, תישאל השאלה האם ניתנה הרשאה לגשת 
אל חומרי המחשב הנדונים או לאו. לכאורה, אם ייקבע כי ניתנה 
הרשאה לגשת אל חומרי המחשב - אין המדובר בחדירה לחומר 
מחשב המצריכה צו חדירה, ואם לא ניתן לקבוע כי ניתנה הרשאה 
כאמור, הרי שיידרש צו חדירה לחומר מחשב. לאור האמור לעיל, 
מעניין לבחון את שאלת ההרשאה לאורן של שלוש סיטואציות 
פרקטיות כדלקמן: האחת, מצב של הסכמה כדין של נחקר לביצוע 
חדירה למחשבו. השניה, מצב של חדירה למידע המאוחסן בשרת 
הנגיש לציבור )Publicly Available(. השלישית, מצב שבו סוכן 
סמוי )איש הרשות החוקרת או מי הפועל מטעמה( משיג גישה 
ב”הסכמה” של חשוד, הנסמכת למעשה על מצג שווא של הסוכן, 

לחומרי מחשב של חשוד. 

אשר לסיטואציה הראשונה, של הסכמת נחקר לביצוע חדירה למחשבו: 
הסיטואציה של הסכמת נחקר מתרחשת במהלך החקירה הגלויה, 
שבה הנחקר – לא אחת הוא במעמד חשוד – נשאל האם הוא מסכים 
לחדירה לחומר המחשב שבמחשבו )לרבות הטלפון הסלולרי שלו(. 
בנושא זה התעוררה השאלה האם הפסד”פ יכול להתיר, על פי לשונו, 
חדירה בהסכמה, ללא צו שיפוטי מסמיך, לחומר המחשב. בפסיקה 
של בית המשפט המחוזי ושל בית הדין הצבאי לערעורים נקבע 
שהדבר אפשרי,27 ופרקליט המדינה נדרש לנושא לאחרונה, והנחה 
את רשויות החקירה לקבוע כללים לגבי אופן בירור ההסכמה. ברי 
כי הסכמת הנחקר לחדירה לחומר המחשב צריכה להיות חופשית 
ומדעת, כאשר שני מונחים אלה מאותגרים בסיטואציה של חקירה 
פלילית.28 כך או כך, ההסכמה לחדירה לחומר המחשב בסיטואציה 
של חקירה גלויה, בוודאי אינה מושפעת מהלכת עזרא שבה דובר 
על הרשאה כאבן הבוחן לקביעה אם החדירה מותרת או אסורה. 

זאת כיוון שדיני ההסכמה קפדניים יותר מדיני ההרשאה, באשר 
ההרשאה אינה תלויה בשאלה ממוקדת, אלא היא בעלת אופי כללי, 
גורף יותר, א-פריורי. במלים אחרות, יכולים לטעמי להיות מצבים, 
שבהם אדם ייחשב כמי שהרשה לאחרים לחדור לחומרי המחשב 
שלו, אך לא ייחשב כמי שהסכים לחדירה לאותם מחשבים לצורך 

חדירה בהסכמה במעמד של חקירה פרונטאלית.

אשר לסיטואציה השניה, של חדירה לחומר מחשב הנגיש לציבור:
 Publicly( מקובל כי חדירה למידע המאוחסן בשרת הנגיש לציבור
Available(, כגון דף פייסבוק הפתוח לכלל משתמשי הרשת, אתר 
חדשות או סרטון ביו-טיוב – אינה מצריכה הסמכה שיפוטית.29 לפי 
תפישה זו, מידע הנגיש לציבור הוא מידע שהציפייה לפרטיות ביחס 
אליו )Expectation of Privacy( לא קיימת, ולפיכך הרשות 
החוקרת יכולה לפעול ביחס למידע זה, בלא לעבור משוכה של 
ביקורת שיפוטית מקדימה. נשאלת השאלה, אפוא, מה יהא דינו 
 )Disclaimer( של מידע הנגיש לציבור, אשר יש לגביו הצהרה
כי הכניסה אל המידע והעיון בו אינם מותרים, אך אין כל מנעול 
טכנולוגי המונע גישה אליו? האם הצהרה כזאת תחייב מעתה את 
המשטרה להצטייד מראש בצו שיפוטי? ייתכן מאוד שאי-הרשאה 
ברורה - גם אם אינה מגובה במנגנון טכנולוגי של חסימת הגישה אל 
המידע הממוחשב – תהפוך את החומר לבלתי-נגיש לציבור, ולפיכך 

תהפכו לחומר מחשב שהחדירה אליו תצריך הסמכה שיפוטית.

אשר לסיטואציה השלישית, של הפעלת סוכן וירטואלי המשיג 
גישה לחומרי מחשב של חשוד, בעקבות מצג שווא: 

דוגמה למצב זה היא כאשר רשויות החקירה תהיינה מעוניינות לחבור 
למשתמש בפייסבוק או ברשת חברתית אחרת באמצעות חשבון 
משתמש פיקטיבי, על מנת להיחשף לתכנים ותכתובות הסגורות 
ל”חברים” בלבד. מה דין החשיפה אל תכנים אלה? האם טיבה 
של הרשאת הגישה אל חשבון המשתמש, שהושגה תוך מצג שווא 
של הסוכן הווירטואלי, הופכת את פעולתו של הסוכן הווירטואלי 

לחדירה לחומר מחשב המצריכה הסמכה שיפוטית? 

בניטור המידע מתיבות הדוא”ל של נפגעי העברות. על מנת לשמור על קונסיסטנטיות, הואשמו הנאשמים בעברה של חדירה לחומר מחשב ובעברה של פגיעה 
בפרטיות בהקשר זה, ולא בעברה של האזנת סתר )הגם שהואשמו בביצוע האזנות סתר בהקשרים אחרים(. בעניין פילוסוף, השופט כבוב מבית המשפט 
המחוזי קבע בהחלטת ביניים כי קבלת המידע מתיבות הדוא”ל היא פעולה של האזנת סתר ולא המצאה של מסמך, ואילו בעניין ויינשטיין קיבל השופט כספי 
מבית המשפט המחוזי, בתיק פלילי שנוהל במקביל במסגרת הפרשה, את הראיות במהלך המשפט. יצוין כי התביעה לא ערערה על החלטתו של השופט כבוב, 
כיוון שהייתה החלטת ביניים וכל נאשמי התיק שבפניו – הורשעו, כך שלא היה באפשרות המדינה להשיג על ההחלטה. להרחבה נוספת ראו ויסמונסקי, לעיל 

ה”ש 10, בעמ’ 195-189.
26 יוער כי סמכות החדירה לחומר מחשב לא נתייחדה לשוטרי משטרת-ישראל, אלא גם רשויות חקירה נוספות משתמשות בה. זאת כיוון שס’ 23א לפסד”פ 
לא נתייחד לשוטר בלבד, אלא לכל “בעל תפקיד המיומן לביצוע פעולות כאמור” )ס’ 23א)א( לפסד”פ(. בנוסף, במספר דברי חקיקה, נקבעה במפורש לגורמים 
בעלי סמכויות החקירה סמכות החדירה לחומר מחשב. ראו, למשל, את ס’ 56ב לחוק ניירות ערך, התשכ”ח–1968; ס’ 114 לחוק הטיס, התשע”א–2011; ס’ 

62)ג( לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע”ב–2012.
27 ראו פסיקת בית הדין הצבאי לערעורים ב-ע/78/14 )ערעורים צה”ל( פלח נ’ התובע הצבאי הראשי )פורסם בנבו, 13.1.2015(; כן ראו ע”פ )מחוזי ת”א( 
61187-06-14 קורס נ’ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 30.3.2015(. לניתוח המבקר את האפשרות לביצוע חדירה לחומר מחשב, ללא צו שיפוטי מסמיך, אלא 
על סמך הסכמת הנחקר, ראו אסף הרדוף “כשאתה אומר כן, למה אתה מתכוון? על טכנולוגיה אינטימית, אוטונומיית החשוד ואופורטוניזם משפטי” הסניגור 

.)2015( 4 ,224
28 ראו רע”פ 10141/09 בן חיים נ’ מדינת ישראל )פורסם בנבו, 6.3.2012(.

29 ראו ויסמונסקי, לעיל ה”ש 10, בעמ’ 145-144. כן ראו ס’ 9ׁ7ב להצעת חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה – המצאה, חיפוש ותפיסה(, התשע”ד–2014.
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בדוגמה זו החדירה היא בעקבות הרשאה, והמרשה היה מודע לכך 
שהוא מעניק הרשאה לגשת לחומר המחשב. לכן, פורמאלית, לא 
בוצעה כאן חדירה שלא כדין לחומר מחשב. עם זאת, ההרשאה 
הושגה תוך מצג שווא. הנפקות של מצג השווא היא לעניין פגיעה 
בזכויותיו של החשוד לאי הפללה עצמית, בדומה למתרחש ביחס 
למדובבים, וכן לעניין הפגיעה בפרטיותו של החשוד, עקב חשיפת 
הסוכן הווירטואלי לתכנים שאותם החשוד לא ייעד לכלל הציבור, 
אלא לחבריו בלבד. כך או כך, התכלית של אבטחת המידע פחות 
רלוונטית כאן, משהעניק החשוד את ההרשאה – גם אם תוך מצג 
שווא – לגשת אל חומרי המחשב שברשותו. פעולת הסוכן הווירטואלי 
בדוגמה זו תיבחן על פי אמות המידה של שימוש הוגן בסוכנים 
ומדובבים כתחבולה חקירתית הוגנת, ועל פי אמות המידה של הוראת 
הפטור המצויה בסעיף 19 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א–1981, 
הקובע כי מי שפועל מטעמה של “רשות ביטחון”, ובכלל זה משטרת 
ישראל, לא יישא באחריות לפי חוק זה “על פגיעה שנעשתה באופן 
סביר במסגרת תפקידם ולשם מילויו”. סעיף 19 הנ”ל יוצר במכוון 
אי-שוויון בין “רשות ביטחון” לבין אדם פרטי. אדם פרטי המבצע 
פעולה העולה כדי פגיעה בפרטיות, על פי אחת החלופות לפגיעה 
בפרטיות המנויות בסעיף 2 לחוק זה, יכול ליהנות מהגנה אך ורק 
אם יעמוד בתנאים המנויים בסעיף 18 לחוק. ואולם, איש “רשות 
ביטחון” יכול לפגוע בפרטיות, וליהנות מפטור אם פעל באורח 
סביר, במסגרת התפקיד ולשם מילויו. סעיף הפטור הזה מהווה 
תשתית חוקית לפעילות של סוכנים סמויים הפועלים מטעמה של 
המשטרה, אשר בפעולתם פוגעים בפרטיות, נוכח העובדה שהם 
משיגים הסכמה שלא-מדעת של אדם לפגיעה בפרטיותו,30 תוך 

מתן מצג שווא.31 

גישתי היא אפוא כי יסוד אי-ההרשאה, שנקרא לתוך עברת החדירה 
לחומר מחשב בעקבות פסק דין עזרא, אינו זהה ליסוד ההסכמה 
שבחוק הגנת הפרטיות. במלים אחרות, דרישות ההסכמה, כתנאי 
להיתר לפגיעה בפרטיות, הן גבוהות יותר מדרישת ההרשאה, 
המהווה תנאי להבחנה בין חדירה כדין לחומר מחשב של אחר לבין 
חדירה שלא כדין לחומר כאמור. הסכמה חייבת להיות “מדעת”, 
ואינה יכולה להימסר בלי הבנה באשר להיקפה, טיבה, זהות מבקש 
ההסכמה ומטרות השימוש במידע שייחשף. לעומת זאת, יסוד 
ההרשאה שבבסיס העברה – ופעולת החקירה – של חדירה לחומר 
מחשב, הוא יסוד מצומצם יותר. אדם צריך להיות מודע לכך שהוא 
משנה את הרשאת הגישה אל המידע שברשותו, אך אם הצד שזכה 

בגישה מעל באמונו, הרי שהמסגרת המשפטית שתחלוש על המקרה 
אינה עוד המסגרת של חוק המחשבים, כי אם המסגרת של חוק 
הגנת הפרטיות, ככל שמדובר במידע אישי, ומסגרות משפטיות 

נוספות בתחום הקניין הרוחני, ככל שמדובר במידע מוגן. 

דומה כי הפרשנות המוצעת כאן ליסוד אי-ההרשאה שבליבת 
האיסור על חדירה לחומר מחשב שלא כדין, מתיישבת היטב עם 
האבחנה בין הערך המוגן בבסיס העברה של חדירה לחומר מחשב 
לבין הערך המוגן בבסיס העברות על חוק הגנת הפרטיות. עברות 
הפרטיות מגלמות את ההכרח להגן על זכותו של אדם לשלוט במידע 
על אודותיו;32 העברה של חדירה לחומר מחשב, לעומת זאת, 
נועדה להגן על אבטחת מערכות המחשב ומערכות המידע מפני 
גישה חיצונית בלתי-מורשית. גישה מורשית, המושגת במרמה, 
מטופלת בציר של קבלת דבר במרמה מול תחבולת חקירה, ובציר 
של פגיעה אסורה בפרטיות מול פטור עקב פגיעה באורח סביר 
לשם מילוי תפקידו של איש “רשות הביטחון”. כל פרשנות אחרת 
תיצור חפיפה בין הוראות עונשיות וערכים מוגנים, וכידוע, יש 
לבדל את האיסורים הפליליים אלה מאלה, מבחינת תכליותיהם 

והערכים שהם באים לשרת. 

סיכום:
המרדף של המשפט אחר ההתפתחויות הטכנולוגיות ידוע לכל.33 
במסגרת מרדף זה יכולות להינקט שתי אסטרטגיות חלופיות: 
האחת, אסטרטגיה של חקיקה מוטת-טכנולוגיה, המתיימרת 
להתעדכן במהירות יחסית ולכסות באופן פרטני את ההתפתחויות 
הטכנולוגיות הספציפיות. השניה, אסטרטגיה של חקיקה כוללנית 
יותר, המנסה להגן ישירות על הערך המוגן ולא על ביטוייו 
ומופעיו הטכנולוגיים. האסטרטגיה השניה מצדדת בניסוח גורף 
יותר של הוראות הדין. בית המשפט העליון בפרשת עזרא חיזק 
את האסטרטגיה השניה, הניטרלית לטכנולוגיה, תוך מודעות 
להשלכות שיש לכך בנוגע לחקיקה פלילית, בכל הנוגע לבעיית 
העמימות והחשש מפני הרחבת הרשת להתנהגויות קלות ערך. כפי 
שהראיתי, בשל המבנה החקיקתי המיוחד בדין הישראלי, פעולת 
איסוף הראיות של חדירה לחומר מחשב קשורה לכאורה בעברת 
החדירה לחומר מחשב, והצגתי בקצרה מתווה ראשוני לבחינת 
ההשפעה של הפסיקה בפרשת עזרא על האופן בו תפורש פעולת 

החדירה לחומר מחשב. 

30 ס’ 1 לחוק הגנת הפרטיות קובע – “לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו”. ס’ 3 לחוק זה מגדיר “הסכמה” כ”הסכמה מדעת, במפורש או מכללא”. 
31 יצוין עוד כי ס’ 32 לחוק הגנת הפרטיות, הקובע כללים לקבילות ראיות במקרה שהושגו תוך פגיעה בפרטיות, קובע - “חומר שהושג תוך פגיעה בפרטיות 

יהיה פסול לשמש ראיה בבית משפט, ללא הסכמת הנפגע, זולת אם... לפוגע, שהיה צד להליך, הגנה או פטור לפי חוק זה”.
 Alan F. Westin, Privacy ;)2010( 108-89 32 לתפישת הפרטיות כשליטה עצמית של אדם על המידע האישי שלו, ראו מיכאל בירנהק מרחב פרטי

.and Freedom 7 )1967)
33 השופט סולברג ציין כי זו אקסיומה של ממש. ראו עע”מ 3782/12 מפקד מחוז תל-אביב-יפו במשטרת ישראל נ’ איגוד האינטרנט הישראלי, פס’ 23 

לפסק דינו של השופט סולברג )פורסם בנבו, 24.3.2013(. 
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