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 תשרב ןיד יקספ לש תויבמופו תויטרפ לע :תיטפשמ הפישחו תנווקמ הפישח

 *קהנריב לאכימ

 ריצקת

 םייונמל הצפה םוקמבו ,ןיד יקספ לש הצפהה יכרדב יוניש לח תונורחאה םינשב

 יקספ לכ טעמכ לוכל םישגנומ ,תרחבנ הקיספ םהבו םיספדומ םיכרכ לש דבלב

 הכרב ומיע איבה הזה יונישה .טנרטניאב תילטיגיד הרוצב ,תוטלחההו ןידה

 תושיגנ היתוקיספו טפשמה יתב תכרעמ לש התדובע :תויבמופה ןורקע לש טביהב

 לש תרבגומ תנווקמ הפישח םג יונישה ומיע איבה ,תעב הב םלוא ,םעפ יאמ רתוי

 הלאש ררועמ הזה יתרבח-יקסע-יגולונכטה יונישה .םיישיאה םהיטרפו ןיד ילעב

 תא ןחוב הז רמאמ ?תויטרפה ינפ לע תויבמופה תא ףידעהל שי םאה :תיכרע

 דציכו םא הקידב ךות ,תויבמופה ןורקע תילכת תאו תויטרפל תוכזה תילכת

 הגשמהה לע תרוקיב עיצמ רמאמה .הלא םיכרע לע עיפשמ הקיספב תומש םוסרפ

 ,םינוזיאה תפש ."םינוזיא" לש – ילארשיה טפשמב תלבוקמה תיתקוחה

 תובכרומה תא ליכהל ידכמ הזר ,תויבמופה ןורקעל תויטרפל תוכזה ןיב תתמעמש

 םיגשומב היגוסה לש הגשמהה ,דועו תאז .ןורקיעהו תוכזה דוסיבש תוילכתה לש

 ןיב ךוכיחה םוחתש הלעמ תוילכתה רוריב .ידמ הריהמ םינוזיאה תפש לש

 לע תפסונ תרוקיב .ןושאר טבמב הזחנש הממ המ תדימב ןטק תויבמופל תויטרפה

 .היגוסב םיברועמש םיפסונ םינקחש ליכהל ידכמ הרצ איהש איה םינוזיאה תפש

 הגשמהה .יעדימ ךילהכ יטפשמה ךילהה תא גישמהל עיצמ רמאמה ,הז םוקמב

 ,םיטפוש ,ןיד יכרוע םהבו ,הריזב םיפסונה םינקחשל ונביל תמושת תא הבסמ

 .םירחא תוריש יקפסו שופיח יעונמ ,תונוש תוירחסמ תורבח ,טפשמה יתב תלהנה

 תונורתפ םג ומכ ,םיפסונ םייטפשמ תונורתפ רתאל םג ונל תרשפאמ וזה הגשמהה

 רבדב םהיתוחוקל תא עדייל ןיד יכרוע לש םתבוח ,לשמל :םיינוגראו םייגולונכט

 תיבב תויבמופ/תויטרפ ספוטב שומיש ,תיטפשמה התועמשמו תנווקמה הפישחה

 .דועו ןיד יקספ לש הצפהה ךרד יוניש ,רמאמב עצומש טפשמה

 

                                                             
 

 אשונב רקחמ טקיורפמ קלח אוה הז רמאמ .ביבא לת תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה ,רקחמל ןאקד ןגס ,ןיינמה ןמ רוספורפ *
 ןלה ,ויז עטנ ,ןמדלוג קירא ,סיטלא ןרקל תודות .וטנורוט ,Ryerson תטיסרבינואמ ןיול רנבא 'פורפ ףותישב ,תירוביצ תויטרפ תסדנה
 לע "םיטפשמ" תעה בתכ תכרעמלו ,רקחמב הרזע לע סיפש הליהו רמרק ףסאל ,אשונב תוליעומ תוחיש לע יקסנימק טוגרמו םואבנסינ

 .ביבא לת תטיסרבינואב רבייסה רקחל קינטוולב זכרמ ידי לע ןמומ רקחמה .תוניוצמ תורעה
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 תויטרפ .ג t ןוידה תרגסמ :יעדימ ךילהתכ יטופישה ךילהה .ב t אובמ .א

 ףוס .ו t עדימה תמירז תרשרש .ה t תויבמופ .ד t תנווקמ הביבסב תילטיגיד

 .רבד

 אובמ .א
 לבחנו שמש תיבב הכירבל ןינקעו המלש ץפק ,15 ןב היהשכ .ןושיל ץרווש באזל עירפה ותיבל ךומסה לעפמה שער

 יכ הנעט רבנע-בוקסיא ילט .בותכ הזוח ילב ,ולש שרגמה לע תיב תונבל איג גוזה ינבל ריתה רמלק בקעי .ושארב

 44 ףולחב ןוטרש לע ולע ףולובא גוזה ינב לש םהיסחי .ןויריהב התייהש תעב ןידכ אלש התוא רטיפ ּהקיסעמ

 םיברו הלא םירקמ .ופסכמ לעבה שכרש תונחב השיאה לש התוכז לע ובר ,םשוכר תא וקליחשכו ,ןיאושינ תונש

 יפב םיאשינ ףולובאו רבנע-בוקסיא ,איגו רמלק ,ןינקעו ,ץרווש לש םהיתומש .םינטפשמל בטיה םירכומ םירחא

 ילעב בור 1.תובושח תוכלה םהב וקספנש ,ןפודה יאצוי םירקמ םה הלא .םוי ידמ םיטפושו ןיד יכרוע ,םיטנדוטס

 תכרעמב םימרוזש םיכמסמה רופסניא ךותב וחכשנ טפשמה יתבב הנש ידמ םינודנש םיקיתה יפלא תואמב ןידה

 .לוכל םישיגנ תוטלחההו ןידה יקספ ;טנרטניאב שופיחל םינתינ תומשה לכ םויכ .דוע אל 2.תיטופישה

 היה רחא םיוסמ םדא םא ררבל אוהד ןאמ שקיב םא ,טפשמה יתב קוחל בלושמ חסונ ךרענשכ ,1984 תנשב

 ןוילעה טפשמה תיב לש רקיעב ,ןידה יקספ לש תימשרה םימוסרפה תרדסב ןייעל לוכי היה ,תוניידתהב ברועמ

 םיקיתה ללכמ ןטק קלח קר וללכ םימוסרפה .ןיד יכרוע ידרשמבו תוימדקא תוירפסב ואצמנ םיכרכה .)י"דפ(

 ,םיאשונ יפל םינגרואמ ויה הקיספ תוחתפמ 3.טפשמה יתב ראשב הזמ תוחפ הברהו ,ןוילעה טפשמה תיבב ונודנש

 רגאמה ,"רואדפ" לש םיטקסידב ,בשחוממ רגאמ תועצמאב שופיח עצבל ןתינ היה 0199 תנשב 4.תומש יפל אל

 תיב לש ןיד יקספ קר הללכ הנושארה הסרגה .ןידה יכרוע תכשל תאצוהב לארשיב ןושארה בשחוממה יטפשמה

 םיינכדעה םימוסרפהמ הגרדהב רגאמל ופסונ הלא םגו ,ימשרה םוסרפב סופדב ומסרופ רבכש ןוילעה טפשמה

 ןתינ היה רואדפה לש תואבה תואסרגב ."דגואמה םיניינעה חתפמ" סיסב לע היה עדימה ןוגרא .רוחאל ,זאד

 וייונמל שיגנ היה רגאמה .ומצע טסקטה ףוגב שופיח םגו םידדצה תומש לש ןללכבו ,תותליאש יפל שופיח עצבל

 הגרדהב בחרוה הלאב ."ןידקת" ירוטילקת תא הציפהש ,CDI תרבח לועפל הלחה ןכמ רחאל הנשכ 5.דבלב

 תויורשפא .תופסונ תואכרע לש ןיד יקספו סופדב ןכל םדוק ומסרופ אלש ןיד יקספ םג ףיקהש ןפואב יוסיכה

                                                             
 

 ,תימוקמה הצעומה ׳נ ןינקעו 145/80 א״ע ;)1976( 785 )3(ל ד"פ ,ץרווש ׳נ מ״עב ליטסכטל הרבח אתא 44/76 א״ע :המאתהב ואר 1
 לארשי תנידמ ׳נ רבנע בוקסיא 90/08 ע״ע ;)1996( 185 )1(נ ד"פ ,איג ריאמ ׳נ רמלק בקעי 986/93 א״ע ;)1982( 113 )1(זל ד"פ ,שמש תיב
 .)1993( 596 )5(זמ ד"פ ,ףולובא ׳נ ףולובא 2280/91 א״ע ;)2011( ׳חאו םישנ תדובע קוח לע הנוממה -
 )2015( 9 יתנש חוד לארשיב תטפושה תושרה ואר .טפשמה יתבב םיקית 762,055 וחתפנ 2015 תנשב 2

http://elyon1.court.gov.il/heb/haba/dochot/doc/shnati2015.pdf. 
 ןורו סורג ןורימ ,רחש םרוי ואר .ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה יקספמ 12%-כ קר ויה ומסרופש ןידה יקספש ורבס סירחו סורג ,רחש 3

 ןיקטורק הרורד םג ואר .)1997( 751 ,749 כ טפשמ ינויע "םייתומכ םיחותינ – ןוילעה טפשמה תיבב תקולחמו חיש לש הימוטנא" סירח
 ,םייניב תוטלחה םג םינחוב םא .)ןיקטורק :ןלהל( )1993( 247 ,243 י טפשמ ירקחמ "ןידה יקספ תונוכנ לע בכרהה לדוג לש העפשהה"
 .רתוי דוע ךומנ היה ומסרופש תוטלחהה רועיש

 .)1993( דגואמ םיניינע חתפמ ןייטשלוא הבוטו ןרוג ירוא 4
 .).162030.8( ןידה יכרוע תכשל לש רואל האצוהב עדימה תוכרעמ להנמ ותעשב ,םרמע ןתיא ד"וע םע ןויאיר 5
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 טפשמ ירקוח ,םיטפושו ןיד יכרוע :יעוצקמ היה דעיה להק .טסקטה ףוגב םילימ שופיח םג וללכ שופיחה

 6.םיטנדוטסו

 ,םוקמ לכמ ,לוכל השיגנ ,תואכרעה בורב ,טפשמה תכרעמב תלבקתמש הטלחה לכ טעמכ ,םינש 25 ףולחב ,םויכ

 תורחאו ,לוכל ןאולמב תושיגנש תוטלחהה ןמ שי םיירחסמ םירגאמב .טפשמה יתב רתאב תולע אללו ןמז לכב

 לקו ,תובחרנ שופיחה תויורשפא .תנווקמה הפישחה וז .ךשמהב וילא בושאש אשונ ,םולשתב וא/ו יקלח ןפואב

 עיפשמש יטמרד יגולונכט יוניש והז 7.יטופישה טסקטב ורכזנש םירחא םישנא וא םידדצ לש תומש יפל שפחל

 .הקיספב םירכזנש ימ תויטרפ לעו טפשמה יתב להנִמ לע ,טפשמה יתבל תושיגנה לע ,יטופישה ךילהה תויבמופ לע

 .הז רמאמ קסוע ךכב

 רשאכ 8.יטפשמה רקחמב הטעמ בל תמושתל התכז ןידה יקספב תומש םוסרפ לש היגוסה ,הנורחאה תעל דע

 תא םימתהל שקבמש ןידה לעב ןיב ,תויבמופל תויטרפ ןיב תושגנתהכ תחא אל הגשמוה איה ,הלאשה התלע

 תיתקוחה הפשב חסונ ןורתפה .עדימב ןייעל שקיבש ימ ןיבל ,תימינונאל הטלחהה תא ךופהל רמולכ ,ויטרפ

  9.סרטניאל תוכז ןיב ןוזיאכ ,"םינוזיאה תפש" לש תרכומה

 תויטרפל תוכזה דוסיבש תוילכתל רוזחל שי ,ומוקמב .ידמ רצו ידמ ריהמ אוה הזכ ןוזיא יכ ןעטא הז רמאמב

 םג שי ;בסמ יטפשמ ןויד ךלהמב םיפשחנש םיטרפ םוסרפש תויטרפב העיגפה קוידב יהמ הנחבאה תא דדחלו

 לע עדימ לש יוסיחמ וא הפישחמ תועפשומ ןה ךיאו םא ררבלו ,תויבמופה ןורקע דוסיבש תוילכתה תא ררבל

 הזחנש הממ םצמוצמ תויבמופל תויטרפה ןיב ךוכיחה םוחת יכ הלעי הזה רוריבה .םירחא םישנאו םיניידתמ

 שי ךילהב רשאכ ,םידיגאת םה םידדצה רשאכ :ןגומ תויטרפ סרטניא ןיא םהבש םירקמ שי .ןושאר טבמב

 תויגוציי תועיבת וא םיילילפ םיכילה ,םיילהנמ םיניינעל טפשמ תיבל וא ץ"גבל תוריתע ומכ "העובט תוירוביצ"

 יקספ םוסרפ תא בייחמ תויבמופה ןורקע םהבש םירקמ שי .דועו רוביצ ישנאב רבודמ רשאכ ,)םיגירח שי םהלש(

  .ןידה ילעב לש םיהזמה םיישיאה םהיטרפ תא אל םלוא ,ןידה

                                                             
 

 .).162023.8( הרבחה לש םינושארה הידבועמ היהש ,ןהכה םרוי ד"וע םע ןויאיר 6
 תור ,שוגוב הניר ואר .םסרפתמ וניא םהמ רכינ קלחש אצמ יריפמא רקחמ .החפשמל טפשמה יתב לש ןיד יקספ םה ןפוד יאצוי 7

 ינידב יטפשמה עדיה ףוג תריצי לע םיבשחוממה םירגאמה לש םתעפשה :'ןיעה ןמ םייומסה םיקספה'" ןבתכ לייא ,ירדק-ןירפלה
 .)ןבתכו ירדק-ןירפלה ,שוגוב :ןלהל( )2011( 603 דל טפשמ ינויע "לארשיב החפשמה
 הרצקב םיקוח "טנרטניאב ןיד יקספ םוסרפ בקע תויטרפב העיגפה לומ לא ןוידה תויבמופ" ינועמש ןיעמ ואר שדוחמ ןוידל םינצינל 8
 תויוכז תרימשל יחרכה יעצמאכ הדובעל ןידה תיבב תוימינונאה :תוארנ תויוכז ,רוויע קדצ" רורדיל ויזו ןשוג-ןטוש באוי ;)2010(
 ןשוג-ןטוש :ןלהל( )2015 ,ךרוע ןשבלא לבוי( 71 טרפו םלוע ןוקיתל םילככ ותפישחו דוסה – תודוס ילב םלוע "לגוגה ןדיעב םידבוע
 .)רורדילו
 :ןלהל( ).200419.10 ,ובנב םסרופ( ןייטשניבור טפושה לש וניד קספל 6 'ספ ,ןידה יכרוע תכשל 'נ יתרפא 1368/04 ע"לע לשמל ואר 9
 תויבמופה ןורקע לש ותובישח לע דמע טפשמה תיב .תעמשמ יכילהל רשקב ומש םוסרפ תא רוסאל ןיד ךרוע שקיב םש ,)יתרפא ןיינע
 ,ילילפ רשקהב ;"ןזאל שי ,הזמ תויטרפהו הזמ תויבמופה ,םישגנתמה םיכרעה ןיב" ןייצו ,תויטרפל תוכזה לש יתקוחה דמעמה לעו
 תינולפ ןיינע :ןלהל( )24.2.2013 ,ובנב םסרופ( ןמלגופ טפושה לש וניד קספל 10 'ספ ,ינולפ 'נ )הניטק( תינולפ 8225/12 פ"ע לשמל ואר
 תוערכהב ןוילעה טפשמה תיב לש היגולודותמה :תיתקוח הסדנה" קהנריב לאכימ ואר ,םינוזיאה תפשב יתרוקיב ןוידל .))הניטק(
 .)2003( 591 טי טפשמ ירקחמ "תויכרע
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 רתוויי תאז לכב לבא ,ךוכיחה םוחת תא םצמצי תויבמופה ןורקע תילכתו תויטרפל תוכזה תילכת לש רוריבה

 קר אל ;םייטפשמ םייפקשמב קר אל היגוסה תא ןוחבל עיצא ,םייתימא ךוכיח יבצמב הערכהב .הזכ םוחת

 .תויבמופ וא תויטרפ :תיראניב ותאצותש תומיעכ קר אלו ;ןויעה שקבמו עדימה לעב – םידדצ ינש ןיב תומיעכ

 תא ןחבא ,ךכ םשל .הברהב תבכרומ היגוסה ,תילטיגידה תיגולונכטה תואיצמב ,םויכ יכ ןעטא הז םוקמב

  .יטפשמה חותינב לבוקמהמ תונוש טבמ תודוקנמ םירבדה

 .תיגולונכט-תינוגרא תכרעמב עדימ לש המירזכ :יעדימ ךילהכ יטפשמה ךילהה תגשמה איה תחא טבמ תדוקנ

 םג .תויוכז חיש לש תרגסמב ללכ ךרדבו ,ונכות יפל יטפשמה ךילהה תא תנחוב הליגרה תיטפשמה הבישחה

 תרחוב יעדימ ךילהכ יטפשמה ךילהב תוננובתה 10.םייתוהמ םיכרע םדקמו תרשמש ילככ ןחבנ ינוידה ךילהה

 תוננובתהה .עדימה לש ויתורוקב קר תניינעתמו ,עדימה ןכותל השידא איה ןושארה בלשבו ,תינוגרא טבמ תדוקנ

 ,עדימ תוכרעמ ירקוח לש םכרדכ ,הז םוקמב .ןושארה בלשב אל תוחפל ,ןידה ירדס לע תלאוש הניא תיעדימה

 11.תיתרבח-תיגולונכטה תכרעמב עדימה תמירזב תדקמתמ איה

 ךכ םשל .םדא ינב לע עדימ רמולכ ,ישיא עדימ ןהב שיש תוכרעמב תדקמתמ ,המילשמ ,היינש טבמ תדוקנ

 השיג העיצהש ,)Nissenbaum( םואבנסינ ןלה היגולונכטה תיפוסוליפ התוותהש תרגסמב המ תדימב שמתשא

 יתרבח רשקהב שיש עדימה תמירז יללכ תא ןוחבל ונילע ,התטישל .)Contextual Integrity( תירשקה תויטרפ לש

 הרואכל העיגפ שיש רמול לכונ ,הלאה םיללכה תא הנשמ השדח תיתרבח-תיגולונכט תכרעמ רשאכ .םיוסמ

 יונישה תא קויד רתיב תוהזל ונל רשפאמש דוקימ תקפסמ איה .היפואב תיגולויצוס איה וז השיג 12.תויטרפב

 ,עדימ לע תכרעמה תעפשה תא רתוי בוט ןיבהל ונל ליעוהל יושע דוקימה .תמיוסמ תכרעמב עדימ תמירזב

 םישל בושח ,תאז םע .הרטמל יעצמא םיאתהל שקבי הזש העשב ,יטפשמה חותינל ליעוהל יושע דוקימה ךשמהבו

 יואר עדימה תמירזב יונישה םא עובקל היחנה םואבנסינ לצא ןיא :יביטמרונ דממ רסח יגולויצוסה ילכהש בל

 13.ואל םא

 תיתקוחה הגשמהה דועב :רשקהה לש תובכרומה תא הפיצמ וז הגשמה .תיטפשמ תוניידתה לש אוה רשקהה ןאכ

 רתוי בחר טבמ ,)עדימל שגינש ימו ויתודוא לע עדימהש ימ( יטפשמה ךילהה לש תווצק ינשב הרקיעב תדקמתמ

 יקספ ץיפמכ ועבוכב ןה ךילהה להנמכ ועבוכב ןה טפשמה יתב להנִמ ,םיטפוש ,ןיד יכרוע :םינקחש דוע ריאמ

 םילוקישהש השיגדמ וז הניחב .ללכב רוביצהו שופיח יעונמ ,ןיד יקספל השיג םיעיצמש םיירחסמ םימרוג ,ןידה

                                                             
 

 .)2015( יחרזאה ךילהה יבצ-ןזור רכששי ואר ןוידל 10
 תסדנה" קהנריב לאכימ ואר ,תויתרבח-תויגולונכט תוכרעמב עדימה תמירזב תודקמתה תועצמאב תויטרפ תנגה לש תויגוסב ןוידל 11
 Michael ;)ח"עשת ,םסרפתהל יופצ( אי םירבדו ןיד "תוגלפמל ןיסולכואה םשרממ עדימ תרבעה לש הרקמה :תירוביצ תויטרפ

Birnhack, A Process-Based Approach to Informational Privacy and the Case of Big Medical Data, 20 THEORETICAL 
INQ. L. (forthcoming, 2019).  

12 (2010) IFEL OCIALSNTEGRITY OF IAND THE  ,OLICYP ,ECHNOLOGYT :ONTEXTCRIVACY IN P ,ISSENBAUMNELEN H 
 .)NISSENBAUM :ןלהל(

 ,A Quest for A Theory of Privacy: Context and Control: Michael Birnhack :ואר ,"רשקהה" גשומל םג ומכ ,וז תרוקיבל 13
Review of Helen Nissenbaum's Privacy in Context, 51 JURIMETRICS 447 (2011). 
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 .רתוי בכרומ תויהל ךירצ ןורתפה םג ,םאתהב .רקיעה תאז לכב םה תויבמופו תויטרפ יכ םא ,רתוי םיבכרומ

 םייגולונכט ,םייטפשמ תונורתפ וב שיש ,רתוי רישע םילכ לס עיצא ,תיראניבה תיתקוחה הפשה םוקמב

 .אתווצב לועפל םיכירצו םילוכיש ,םיינוגראו

 טפשמה תיב .היגוסל סחייתהל ולחה םה הנורחאלו ,תוטלחה ילבקמ לש םהיניעמ קמח אל יגולונכטה יונישה

 םש יוסיח תרשפאמש ךרדב קוחה תא הנקית תסנכה 14;םמש לש יוסיח שקבל םילוכי םיעבות יכ עבק ןוילעה

 םיטפוש 16;אשונל םיטפושה בל תמושת תא הבסה טפשמה יתב תלהנה 15;ףוג יקזנל תועגונש תועיבתל רשקב

 תוירחסמ תורבחמ השרד טפשמה יתב תלהנה 17;םיהזמ םיטרפ תממתה וא תומש יוסיח לש המזוי וטקנ םידחא

 שופיח יכ איה חותפמ תעינמ לש תישעמה תועמשמה 18.שופיח יעונמ ידי לע םהירתא לש )סקודניא( חותפִמ עונמל

 לע תבשוי תירוביצ הדעו 19.הטלחהה תא לספ ץ"גב םלוא .ןידה יקספ תא תואצותב הלעי אל תשרב תומש

 ,םלועב טפשמ יתב .לארשיל תידוחיי הנניא הלאשה 20.התדובע תא המייס םרט העש יפלו ,ןמז הז הכודמה

 לש ךרדב רוכזא תמועל( םידדצה תומש יפל ןיד יקספל אורקל גוהנ ןהבש לבוקמה טפשמה תוטישב דוחייבו

 21.הב םיטבחתמ ,)דבלב רופסמ

 דצמ .םידגונמ םינוויכל םיכשומ םהו ,יטפשמ רחאהו יגולונכט דחאה ,םינוש םיגוסמ םייונישל אופא םידע ונא

 הקזחתה תויבמופה ,הקיספה לש האלמ תנווקמ תושיגנו תשרב םֵש ישופיח לש תיגולונכטה תואיצמב ,דחא

 ןבומב .תויבמופה ןובשח לע תויטרפל תוכזה קוזיחב הביגמ תיטפשמה תכרעמה ,ינש דצמ .השלחנ תויטרפהו

 הביבסב תוינידמ בוציע לש רתוי בחרה רגתאל ףסונ ןחבמ הרקמ איה ןידה יקספב תומש םוסרפ לש היגוסה ,הזה

                                                             
 

 .)והילא ןיינע :ןלהל( ).201323.4 ,ובנב םסרופ(תינולפ 'נ מ"עב חוטיבל הרבח והילא 482/13 א"ער 14
 .)77 ןוקית :ןלהל( 662 ח"ס ,2014-ד"עשתה ,)77 'סמ ןוקית( טפשמה יתב קוח 15
 םיניידתמ דצמ תונולת יוביר ןייצ ובש ,)רבחמה ידיב קתוע( ).09205.8( םיטפושל ,לג השמ טפושה ,טפשמה יתב להנמ לש ובתכמ ואר 16
 העיגפה חכונ דחוימבו תוברל ,םרוכזאב יטפשמ ךרוצ שי םא קפס רשא םיטרפ תוללוכה תוטלחהל תחא אל םידע ונא" :בתכ ןכו ,אשונב
 םיטרפ רוכזיא ןיינעל תוטלחה תביתכ תעב"ש ךכל בל םישל םיטפושהמ לג שקיב ,הז רואל ".ןידה ילעב לש םתויטרפב תירשפאה
 ".םיניידתמה לש םתויטרפב העיגפל םורגל לולע םמוסרפ רשאו םהב הבוח ןיאש םיישיא
 םיעבות לש םביל תמושת תא ובסהש ,םידמועו םייולת םיקיתב תוטלחה תרוש לביק ,)קביפס ירוד טפושה( הדובעל ירוזאה ןידה תיב 17
 םיעבותל רשפא טפושה ולא תוטלחהב .ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה יקספלו 77 ןוקיתל ,יאופר עדימ היה םהבש ימואל חוטיב יקיתב
 .)29.11.2015 ,ובנב םסרופ( ימואל חוטיבל דסומה 'נ תינולפ 639-11-14 )א"ת ירוזא( ל"ב :לשמל ואר .םיברב םמש םוסרפ-יא תא שקבל
 םיעיפומה םירושיקה רחא םיבקוע הלאו ,"םישיבכע" תונוכמה תונכות תועצמאב ,תעה לכ תשרה תא םיקרוס שופיחה יעונמ 18
 עונמ תועצמאב עדימ םישפחמ ונא רשאכ ,ךכ .םתוא םינייפאמו םירתאה לש קתוע םירצוי םה .םירחא םירתאל עיגהל ידכ םירתאב
 ךותב ימינפ שופיח עצבתמ אלא – הינש קיקלחב טנרטניאה לכ תא קרוס וניא עונמה – המצע תשרב םישפחמ ונניא השעמל ,שופיח
www.google.com/insidesearch/howsearchworks/crawling- :ופצ ,לגוג לש רבסהל .וז ךרדב וחתפומו ופסאנש םיקתועה

indexing.html. םשב ץבוק לולכלו ,טושפו רכומ ינכט לוקוטורפ יפל לועפל רתאה תנכתמ לע ,רתא לש חותפמ םוסחל ידכ robots.txt, 
 .www.robotstxt.org/robotstxt.html :ואר ,רבסהל .רתאה תא חתפמל אלש םישקבתמש ימ תא םינייצמ ובש
 .)םיבשח ןיינע :ןלהל( ).201512.11 ,ובנב םסרופ( טפשמה יתב תלהנה 'נ מ"עב יקסע עדימ .ס.פ.ה םיבשח 5870/14 ץ"גב 19
 :ואר .ותדמע תא הדעווה ינפב גיצה מ"חה .דרלגנא קחצי סומידב טפושה דמוע השארב .2011 תנשב התנומ הדעווה 20

www.tau.ac.il/law/members/birnhack/PublicOpinion.pdf. וז הדמע ריבסמו טרפמ ,ביחרמ יחכונה רמאמה. 
 ,The Judicial System in the Digital Age: Revisiting the Relationship between Privacy Karen Eltis , :הדנקב לשמל ואר 21

and Accessibility in the Cyber Context, 56 MCGILL L.J. 289 (2011); Courtney Retter & Shaheen Shariff, A Delicate 
Balance Defining the Line between Open Civil Proceedings and the Protection of Children in the Online Digital Era, 

10 CAN. J.L. TECH. 231 (2012). 
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 טפשמ לש רקחמה תמגידרפב םקוממ ןאכ עיצאש ןוידה .תישונא תוליעפ לש הביבסכ התוארל שיש ,תיגולונכט

 ,עודיב" :הרימאה תא הילאמ תנבומכ לבקל תברסמו ,םהיניבש םיבכרומה ןילמוגה ירשקל הרֵעש ,היגולונכטו

 םילכ היגולונכטב ןה טפשמב ןה האור וז רקחמ תמגידרפ 22."םלועה ישודיח רחא םייתלצעב הדדמ טפשמה יכ

 איה םג היגולונכטהו ,תמיוסמ תיכרע תילכת םישגהל םישקבמ םייטפשמה םיללכה :םיכרע םימלגמש םייתרבח

 םיבצינה םירגתאה תא שיחמי ןוידה 23.הב םישמתשמ ונא הבש ךרדב ןיבו החתופ הבש ךרדב ןיב ,םיכרע תמלגמ

 יפל תושעיהל הכירצ הרדסהה .םיירשפאה תונורתפה ןווגמ תאו ,ילטיגידה ןדיעב תויטרפל תוכזה לש החתפל

 תויטרפ תסדנה לש ןורתפה תא שיגדא דחוימב .יגולונכטו ינוגרא ,יטפשמ םילכ לסל תמגרותמש ,תיכרע הטלחה

)Privacy by Design(, םייוניש תובקעב םירצונש םירגתאל יגולונכט-יכרע ןורתפ עיצהל ןויסינ אוהש 

 24.םייגולונכט

 םיכרעה רוריבב ךישמא .לדחמ תורירב לש תפעוסמ תכרעמ רצויש ,יחכונה ילארשיה ןידה תגצהב חתפא ,ב קלחב

 םירושעב תרכינ תוחתפתה הלח תוכזה תנבהב .תויטרפל תוכזה תא ןחבי ג קלח .קרפה לעש םיירקיעה

 רותיאב דקמתא .ותרדגהב קדקדלו תנווקמה הפישחב עגפנש תויטרפה סרטניא והמ ררבל הסנא .םינורחאה

 קלח .ןיינעה יפל ןוידב ובלושי ,תואכרעל תושיגנו תויתקולח תועפשה ומכ ,םירחא םילוקיש .תומש יפל הקיספ

 םוסרפב תויבמופה סרטניא והמ ררבל הסנא .טפשמב ריכב דמעממ הנורחאל דע הנהנש תויבמופה ןורקעל הנפי ד

 ךילהתב םיברועמש םינקחשה תא גיציו ,יעדימ ךילהכ יטפשמה ךילהה תא גישמי ה קלח .ןידה יקספב תומש

 לעו ,עדימה תרשרש לש התישארב יטפשמה ךילהה תא םימזויש ימ לע .תיטופישה תכרעמב עדימה תמירז

 יתב תלהנה ,םיטפוש ,ןיד יכרוע :ךוותב םיאצמנש ימ תא ףיסוא ,עדימה תמירז לש ינשה הצקבש םיארוקה

 תא הלספש ץ"גב תקיספ תא רקבא .יטפשמ עדימ תצפהב תוקסועש תוירחסמ תורבחו שופיח יעונמ ,טפשמה

 יכרוע לעש הנעטה תא עיצא ,םאתהב .םיירחסמה םירתאה חותפמ תא ליבגהל טפשמה יתב תלהנה לש התארוה

 טפשמה יתב תלהנהש עיצא .תנווקמה הפישחה לש התועמשמ רבדב םהיתוחוקל תא עדייל הבוח תלטומ ןידה

 טפשמה יתב תלהנהש עיצא דוע .אשונב םהיתופדעה תא םידדצה ונייצי ובש "תויבמופ/תויטרפ ספוט" גיהנת

 וטקני םיטפושהש עיצאו ףיסוא .תבותכ וא תוהז תדועת רפסמ ומכ ,ןידה יקספב םיהזמ םיטרפ םוסרפמ ענמית

 איהש טנרטניאה רתאב ןידה יקספ תא דדוקת טפשמה יתב תלהנהש עיצא .ןידה יקספ תביתכב תעדומ תוריהז

 תוכזה" לש התטילק תא ןוחבל עיצא .םיישילש םידדצל םירבעומש םיצבקב םג רשפאה תדימבו ,הליעפמ

 תאז לכב שי םהבש םירקמב ,יתוהמה תעדה לוקיש תלעפהב תונורקע לע םג עיבצא .ילארשיה ןידב "חכשיהל

 .םכסא ,ףוסבל .תויבמופל תויטרפה ןיב תושגנתה

                                                             
 

 גרבלוס טפושה לש וניד קספל 23 'ספ ,ילארשיה טנרטניאה דוגיא 'נ לארשי תרטשמב ופי-ביבא-לת זוחמ דקפמ 3782/12 ם"עע 22
 .)24.3.2013 ,ובנב םסרופ(

 תיגולונכטו טפשמ :המדקה" קהנריב לאכימו ןרוק-ןיקלא הבינ :ואר ,היגולונכטו טפשמ לש תירקחמה המגידרפה ןיינעב הבחרהל 23
 .)2011 ,םיכרוע קהנריב לאכימו ןרוק-ןיקלא הבינ( 22-12 ,11 עדימ תויגולונכטו טפשמ :תיטפשמ תשר "עדימ
 ףקותל הסנכנש ,ישיא עדימ תנגה רבדב תיללכה היצלוגרל 25 'ס ואר .יפוריאה דוחיאה ןידב םויכ ןגועמ תויטרפ תסדנה לש ןויערה 24
 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, of 27 April 2016 on the protection :2018 תנשב

of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing 
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), O.J (L 119/1) 1 )ןלהל: GDPR(. 
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 ןידה תרגסמ :יעדימ ךילהתכ יטופישה ךילהה .ב
 ריכמ ןידה .ךילהב םיברועמה לש םתויטרפו יטופישה ךילהה תויבמופ םה קרפה לעש םייזכרמה םיכרעה ינש

 םינשב .ןתונשל ןתינש לדחמ תורירב לש תפעוסמ הרדסל םתוא טרופו ,םייתקוח םיכרעכ םיכרעה ינשב

 .ןידה תרגסמ תא הליחת גיצא .תויטרפה תבוטל ,הלאה לדחמה תורירבמ קלחב יוניש שי תונורחאה

 תיבל עדימ רוסמל דחא דצ לש המזויב ותישאר :יעדימ ךילהתכ יטופישה ךילהה תא תוארל רשפא לע-טבמב

 רקיעו ,"העיבת" לע רבדא תוחונה םשל .רחא ךילה לכ וא( העיבת תשגה לש ךרדב םירחא םידדצלו טפשמה

 םיפסונ עדימ יפוליחב וכשמה ;ןידה יפלו הב לולכש עדימה ךמס לע דעס שורדלו ,)יחרזאה טפשמב אוה ןוידה

 ,)ןוידב תוגצומש תויארו תויודע ,םינולאש ,םיפסונ ןיד-יב יבתכ( ןידה ירדס יפל םיעבקנ הלאשכ ,םידדצה ןיב

 םישנא לע ,םיברועמה םידדצה תודוא לע עדימ רציימ ומצע ךילהה .ןיד קספ – רבד לש ופוסבו ,םייניב תוטלחה

 ןורקעש הארנ ,ןושאר טבמב .המודכו ותרגסמב ועצובש תולועפ לע ,ןוידה ידעומ לע ,ךוסכסב וכרכנש םירחא

 עדימ םימתהל תשקבמ תויטרפל תוכזה וליאו ,ךילהב רבצנו רצונש עדימה לש תיברמ השגנה שקבמ תויבמופה

 תויטרפה :ינושארה םשורה תמועל קיידל שקבא םיאבה םיקלחב ןוידב .םהיניב רישי תומיע שיש ןאכמו ,הזכ

 תויבמופה .תומש יוסיחב קפתסהל הלוכי םיבר םיבצמבו ,ךילהה לכ לש וא ךילה לכ לש יוסיח תבייחמ הניא

 .תומש םוסרפ לע הלח חרכהב אל יתנעטל לבא ,ןיד יקספ םוסרפבו תוחותפה םייתלדב תגשומ השורדה

 לש יתרושקת רוקיס וא 25טפשמ תיב יקיתב ןויע םהבו ,םיפסונ םייעדימ םיטביה שי טפשמה תיבב תוניידתהל

 הקיטקרפ םויכ אוה תשרב ימֵש שופיח .ךילהב םיברועמה םידדצה תומש :דחא יעדימ ןפב דקמתא הפ 26.םינוידה

 תאצות תרתוכ ללכ ךרדב .םישפוחמה תומשה ורכזנ םהבש ןיד יקספ תחא אל םינמנ תואצותה םע .הצופנ

 ןוידה .םיירחסמה עדימה ירגאממ קלחל האיבמש האצות ,"!!םיקוחבו ןיד יקספב עיפומ ןהכ השמ" איה שופיחה

 תומש תא וללכש ןיד יקספ לש סופדב ימשרה םוסרפב קסעש ,ץיבוקסומ רמות לש קיתו רמאממ לדבנ ןאכ

 יתב יקיתל השיגל רשקב ויתימעו )Conley( ילנוק לש ןוידהמ לדבנו 27,םייתעמשמו םיילילפ םיכילהב םידדצה

                                                             
 

 ןהיפלש )םיקיתב ןויע תונקת :ןלהל( 2003-ג"סשתה ,)םיקיתב ןויע( הדובעל ןידה יתבו טפשמה יתב תונקתל )ב(2-ו )א(2 'קת ואר 25
 ןתינ םיאלמ םיקיתב ןהיפלש 4-ו 3 'קת ןכו ,ןויעל לכל תוחותפ – םוסרפל תורוסא ןניאש תוטלחהו טפשמה תיבב םיקיתה תמישר
 :ןלהל( )8.10.2009 ,ובנב םסרופ( םיטפשמה רש 'נ חרזאה תויוכזל הדוגאה 5917/97 ץ"גב :ואר ןוידל . המיאתמ השקב רחאל ןייעל
 .)חרזאה תויוכזל הדוגאה ןיינע
The Media Eleni Synodinou, -Tatiana :יפוריאה ןידבו ;82-85 'מעב ,10 ש"ה ליעל ,יחרזאה ךילהה יבצ-ןזור ואר ןוידל 26

Coverage of Court Proceedings in Europe: Striking a Balance between Freedom of Expression and Fair Process, 28 
COMP. L. & SEC. REV. 208 (2012). 

 :ןלהל( )8198( 431 חי םיטפשמ "ןידה-יקספב תומש םסרפל יואר םאה :טפשמה-יתב ימוסרפב תויטרפה לע הנגהה" ץיבוקסומ רמות 27
 התייה ותעצה .םוקיש תורשפא לש לוקיש םג ףיסוה ,ילילפה רשקהה ךותמו ,תויבמופל תויטרפה ןיב תמיע ץיבוקסומ .)ץיבוקסומ
 Lior :ואר ,"המקנ תייפרגונרופ" תועיבת לש רשקהב המוד העצהל .445 'מעב ,םש ואר ,םימוסרפב םייתימא תומש םוסרפמ ענמיהל

1239 (2010) .EVR L. .HIC U., 77 Pseudonymous LitigationStrahilevitz,  )ןלהל: tzStrahilevi(. ץיבוקסומ לש ןוידה זאמ ןבומכ 
 .הז רמאמל אובמב ראותש יפכ ,ןידה יקספ לש תושיגנב תורכינ תורומת ולח
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 םיביכרמל תושיגנב וקסעש ינקירמאה רשקהב םירחא םינוידמו 28,יסר'ג וינב )ןידה יקספמ הנושב( טפשמה

 .יוצמה ןידה תגצהב חתפא 29.ילארשיה ןידל םייטנוולר םניא ןבומכש ,םיעבשומ ומכ ,יטופישה ךילהב םירחא

 םיירקיעה םיקוחהו דוסיה יקוח .1

 טפשמה תיב םא וא קוחב תרחא עבקנ םא תלוז ,יבמופב ןודי טפשמ תיב" יכ 3 ףיעסב עבוק הטיפשה :דוסי-קוח

 31.תונשרפ יפל ןיבו שרופמב ןיב ,יתקוח ןורקיע איה תויבמופה תורחא תונידמב םג 30."קוח יפל תרחא הרוה

 טפשמ תיב" יכ עבוק ,)טפשמה יתב קוח :ןלהל( 1984-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )א(68 ףיעס

 ."יבמופב ןודי

 תנגה קוח ."וייח תענצלו תויטרפל יאכז םדא לכ" יכ זירכמ ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחל )א(7 ףיעס ,תעב הב

 טרפמ קוחה .תויטרפ יהמ םירידגמ םניא תויטרפה תנגה קוחו דוסיה קוח .תאז טרפמ 1981-א"משתה ,תויטרפה

 תויטרפב העיגפ ויפלו ,הרטמה תודימצ ןורקע תא ןגעמ )9(2 ףיעס ,לשמל .תויטרפב העיגפ רדגב םהש םיבצמ

 המשלש הרטמל אלש ,רחאל התריסמ וא םדא לש םייטרפה וינינע לע העידיב שומיש" שי רשאכ תמייקתמ

 ,םדא לש םיישיאה וייח תענצל עגונה ןינע לש ומוסרפ" איה תויטרפב העיגפ יכ עבוק )11(2 ףיעס 32;"הרסמנ

 הרואכל םיעגופש ימל תונגה תונותנ קוחב ."דיחיה תושרב ותוגהנתהל וא ,ותואירב בצמל וא ,ינימה ורבע תוברל

 העיגפה תא קידצמש ירוביצ ןיינע שי רשאכ ;)6 ףיעס( שממ הב ןיאש העיגפב רבודמ רשאכ לשמל ,תויטרפב

                                                             
 

28 Sustaining Privacy and Open Justice in the Transition to Online Court Records: A , et al. Amanda Conley
Multidisciplinary Inquiry, 71 MD. L. REV. 772 (2012). ה תכרעמ ךרד טפשמ תיב יקיתל השיגב ןוידל-PACER ואר ,תינקירמאה: 

Peter A. Winn, Judicial Information Management in an Electronic Age: Old Standards, New Challenges, 3 FED. CTS. 
L. REV. 135 (2009). 

 ,L .STONC .TSSSUES I .MERGE, 2 Rights of Privacy in Open Courts: Do they Exist?Louis F. Hubener 189 . :לשמל ואר 29
 .)Hubener :ןלהל( (1989)

 ,תויבמופה ןורקע תא ליבגהל לוכי קוח לכ אל יכ עבק ןוילעה טפשמה תיב .םיגירח בצעל תוכמס טפשמה תיבל ,ףיעסה ןושל יפל 30
 הלבגה תקספ" לטניו ןורש :ורמאמ ואר .תיטופיש הלבגה תקספ תאז הניכ לטניו ןורש .הלבגהה תקספ יאנתב דמועש קוח קר אלא
 שיחממ ,19 ש"ה ליעל ,םיבשח ןיינע .)2014( 208 ,177 ט טפשמ ינזאמ "םיטשפומ םייתקוח תונורקעל יוארה הנגהה ףקיה לע :תיטופיש
 ,ובש הלבגהה תקספבו קוסיעה שפוח :דוסי-קוחב רקיעב קסע םש םושייה .תויתקוח םייפקשמב היגוסה תא ןחב טפשמה תיב :תאז

 .הז רמאמל 6.ה קלח ,ןלהל ואר ,םיבשח ןיינעב ןידה קספ לע תרוקיבל .וידחי םש וכרכנ תויבמופה ןורקעו קוסיעה שפוח לעופב םלוא
 .יוטיבה שפוח רבדב ןושארה ןוקיתה ךותב התוא וארק טפשמה יתב םלוא ,הקוחב שרופמב היונמ הניא תויבמופה ,תירבה תוצראב 31
 הנעטל .)Richmond Newspapers ןיינע :ןלהל( Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia, 448 U.S. 555 (1980) :ואר ילילפה ןידב
 Jeanne L. Nowaczewski, The First Amendment Right of Access :ואר ,יחרזאה ןידב םג וליחהלו ןורקיעה תא ביחרהל שי יכ

to Civil Trials After Globe Newspaper Co v Superior Court, 51 U. CHI. L. REV. 286 (1984).  

  :יכ עבוק )European Convention on Human Rights( םדא תויוכז לע הנגהל הנמאל )1(6 'ס ,הפוריאב

“In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against 
him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an 
independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced 
publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests 
of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of 
juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly 
necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would 
prejudice the interests of justice.” 

 היגולונכט טפשמל תושרה םיטפשמה דרשמ 'נ מ"עב חוטיבל הרבח ייא .יד .ייא 11-02-24867 )א"ת יזוחמ( ם"תע ואר ,םושייל 32
 םידדצ ינש ןיב ךוסכס תרגסמב לוקיע םשל חוטיב תרבחל רסמנה עדימש עבקנ םש ,)1.8.2012 ,ובנב םסרופ( עדימה ירגאמ םשר-עדימו

 .ותעשב לקוע ונובשחש דצה םע ירחסמ ןתמו אשמ תעב חוטיבה תרבח תא שמשל לוכי וניא ,םירחא
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 לשמל ,עגופה דצמ בל םות לש יאנתל תופופכש תונגהו ;))3(18 ףיעס( בזוכ וניא םוסרפה דוע לכ ,ןיינעה תוביסנב

 וא ,))ב()2(18 ףיעס( לעפש יפכ לועפל תיעוצקמ וא תיתרבח ,תירסומ ,תיקוח הבוח עגופה לע תלטומ רשאכ

 33.))ג()2(18 ףיעס( עגופה לש רשכ ישיא ןיינע לע הנגה םשל התשענ העיגפהשכ

 ףושחל היושע יטופישה ךילהה לש תויבמופ .הרואכל תושגנתה תוחפה לכל שי תויטרפל תויבמופה ןיבש ןבומ

 היהש( ןינקעו המלש לש יאופרה ובצמ ,ץרווש באז לש ויתוקוצמ ,לשמל :"םדא לש םייטרפה ויניינע" לע עדימ

 דע .ףולובא גוזה לש םיסחיה וא ,רבנע-בוקסיא ילט לש הנוירה ,איגו רמלק לש םהיסכנ ,)העיצפה תעב ןיטק

 תיב קמינ םירקמה דחאב .תויטרפל תוכזה ינפ לע תויבמופה ןורקע תא טפשמה יתב ופידעה ,תונורחאה םינשה

-קוח תארוה לע תרבוגש תדחוימ הארוה איה הטיפשה :דוסי-קוחבש תויבמופה תארוהש ךכב ןוילעה טפשמה

 תורוהל תורשפא שי רתיה ןיב ובש ,טפשמה יתב קוחל )ד(70 ףיעסש היה ינש קומינ 34.ותוריחו םדאה דובכ :דוסי

 ישילש קומינ .םוצמצב ושרפל שי ןכלו ,תויבמופה ללכל גירח אוה ,תויטרפב הרומח העיגפ לשב םוסרפ רוסיא לע

 35.םוסרפ רוסיא וצ ןתמ םשל השורדה תויטרפב העיגפה לש הרמוחה תדימ תא שיגדה

-קוח .שממ לש לקשמ ןיא תויבמופה תארוה תוידוחיי רבדב ןושארה קומינל .םיענכשמ םניא הלא םיקומינ

 יטפשמה הדמעמב תועמשמ בר יונישל איבה אוהו ,הטיפשה :דוסי-קוח רחאל קקחנ ותוריחו םדאה דובכ :דוסי

 םיכרע םהינש ,תויטרפל תוכזל ןוידה תויבמופ לש סרטניאה ןיב הערכהה ,םוקמ לכמ .תויטרפל תוכזה לש

 תויללכ רבדב םיינכט תונשרפ יללכ יפל אלו ,םהלש תוילכתה לש תיתוהמ הניחב יפל תויהל הכירצ ,םייתקוח

 לדחמ תורירב תרדס לש תיתקיקחה הקינכטהמ עבונ ,גירחו ללכ לש ,ינשה קומינה 36.הקיקחה רדס וא תוידוחייו

 תורירב .היגוסה תא עירכהל החוכב שיש וזכ אל לבא ,תינושאר תיטפשמ הפדעה תראתמ איה .ןלהל גצותש

 תוכזה תא טרפא ג קלחב .תויטרפה לש תיסחי הזר הסיפת חינמ ישילשה קומינה .תוטולח תוקזח ןניא לדחמה

 ,רומאכ .תענכשמ הניאו ,ידמ תמצמצמ וז הטלחהב טפשמה תיב לש תויטרפה תסיפת עודמ ריבסאו ,תויטרפל

 יכ רמואו םידקא .רתוי קיודמו תוחפ ףרוג ןוזיא עובקל שקבמ טפשמה תיבו יונישל םידע ונא תונורחאה םינשב

 .היואר המגמ וזש רובס ינא

                                                             
 

 ללכל גירח ."הרוסא ירוביצ ףוג תאמ עדימ תריסמ" יכ עבוקו םיירוביצ םיפוגמ עדימ תרבעה רידסמ תויטרפה תנגה קוחל ד קרפ 33
 :דוסי-קוחש רחאמ .))א(ב23 'ס( "ןידכ תוכמס יפ לע םיברה ןויעל דמעוה וא ,ןידכ תוכמס יפ לע םיברל םסרופ עדימה םא תלוז" אוה
 .יחכונה ןיינעב ישוק ביצמ וניא ד קרפ ,ןידה יקספ לש םוסרפה תא םיריתמ טפשמה יתב קוחו הטיפשה
 לע קלח רשא קרב אישנה לש ותדמעל .)2002( 598 ,592 )6(ונ ד"פ ,סזומ 'נ קחצי 3007/02 א"ערב רנרוד תטפושה תדמע תא ואר 34
 539-537 ,529 )1(חנ ד"פ ,הפיחב הנידמה ידבוע לש תעמשמל ןידה תיב 'נ תינולפ 1435/03 ץ"גב ואר רנרוד תטפושה לש התקמנה
 . )תעמשמל ןידה תיב 'נ תינולפ ןיינע :ןלהל( )2003(

 רצלמ )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל )א(15 'ספ ,מ"עב תונורחא תועידי 'נ תפי 3788/06 א"ערב תויתיצמתב העיפומ וז הקמנה 35
 .)19.1.2012 ,ובנב םסרופ(

 .34 ש"ה ליעל ,תעמשמל ןידה תיב 'נ תינולפ ןיינעב וז הקמנה לע קרב אישנה לש ותרוקיב תא םג ואר ,רומאכו 36
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 ורקיעב השענ טוריפה .רתוי טעמ טרפמ קוחה ,םהיניב ןזאל ךרוצה תדימבו ,תויטרפל תויבמופה ןיב םאתל ידכ

 טפשמה יתב קוח 38.םילייחב וא 37םיניטקב םיקסועש הלא ומכ םייפיצפס םינידב וקלחבו ,טפשמה יתב קוחב

 ךא ,םייאמצע םיביכרמה ינש 39.וילע םימוסרפ רוסיאלו ומצע ןוידל :יטופישה ךילהב םיביכרמ ינשל סחייתמ

 תכמסהב איה תחא תוסחייתה .הפיקע הרוצב קר ןידה יקספ םוסרפל סחייתמ ןידה .הזב הז םירושק םיתיעל

 ןויע רבדב תונקתב שי היינש הכמסה 40;))2()א(83 'ס( ןידה יקספ םוסרפ תא תונקתב רידסהל םיטפשמה רש

 .))ב(2 'קת( "ןיד יפ לע םוסרפל תורוסא ןניאש תוטלחהב ןייעל יאשר םדא לכ" יכ עבקנ םשו ,טפשמה תיב יקיתב

 .םיביכרמה ינש תא ןחבא .))ג(6 'קת( טנרטניאה תועצמאב ןויעה תא םייקל תוריתמ תונקתה

 תורוגס/תוחותפ םייתלד .2
 לכ .תוחותפ םייתלדב םייקתהל ךירצ ןויד :תויבמופה ןורקע לש ומושיי תא טרפמ טפשמה יתב קוחל 68 ףיעס

 ןותנ דחאה .םיגוס ינשמ םהו ,םיגירח םיאב ,ללכה רחאל 41.ןיזאהלו תופצל ,םינוידה םלואל סנכיהל יאכז םדא

 רשע םיינש הנומ קוחה .))ב(68 'ס( םימיוסמ םיבצמב םייתלדה תריגס לע תורוהל טפשמה תיב לש ותעד לוקישל

 לע הנגה ,)רסומה לע הנגה ,ץוחה יסחיו הנידמה ןוחטיב( םיירוביצ םיסרטניא לע הנגה םניינעש ,הלאכ םיבצמ

 הנגהו ,)דע תעתרה ,ןימ תוריבעב םשאנ וא ןנולתמ ,םיניטק לע הנגה( םישלחומו םישלח םידדצ לש םיסרטניא

 ךא ,תוחותפ םייתלד איה לדחמה תרירב ,רמולכ .)ירחסמ דוס לע הנגה לשמל( םימיוסמ םייניינק םיסרטניא לע

 הבוח שי ,םיגירחה רשע םיינש רדגב אב וניאש הרקמ לכב ,עמשמ .קוחב םייונמה םיבצמב התונשל תורשפא שי

 42.םוצמצב םיגירחה תא ושריפ טפשמה יתב .תוחותפ םייתלדב ןוידה תא םייקל

 ,תורוגס םייתלדב להנתהל ךירצ ןוידהו ,לדחמה תרירב לש ךופיה שי םימיוסמ םיניינעבש אוה ינש םיגירח גוס

 .החפשמה יניינע תיברמ איה תחאה :הלאכ תובחר תוירוגטק יתש הנומ )ה(68 ףיעס .תרחא עבקנ ןכ םא אלא

 םייתלדה הבש היינשה הירוגטקה .יבמופ ןויד תאז לכב רשפאלו לדחמה תרירב תא תונשל לוכי טפשמה תיב

 .רעונ ינבל םירושקש םימיוסמ םיילילפ םיכילה איה תורגסנ

                                                             
 

 םייתלדב םינויד םייקי רעונל טפשמה תיבש עבוק )רעונה קוח :ןלהל( 1971-א"לשתה ,)לופיט יכרדו השינע ,הטיפש( רעונה קוחל 9 'ס 37
  .תורוגס
 הבש הריבעה רשאכ םימשאנ וא םידושח םילייח תומש םוסרפ רסוא 1138 ח"ס ,2016-ו"עשתה ,)71 'סמ ןוקית( יאבצה טופישה קוח 38
 .טולח השענ ןידה קספש רחאל דע ךשמנ םוסרפה רוסיא ,העשרה הרקמב .תיעצבמ תוליעפ בגא התשענ רבודמ
 .89-92 ,79-82 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,יחרזאה ךילהה ,יבצ-ןזור ואר הצממ הריקסל 39
 .אשונב תונקת ונקתוה אל ,רמאמה תביתכ דעומל ןוכנ 40
 ןפואב דיעהלמ דע עיתרהל הלולע ותוחכונש ימ וא םיניטק ומכ ,הפוצה תוהזב םירושקש םיגירח טעמ שי םלואב חכונ תויהל תוכזל 41
 עירפמש ימ תא קיחרהל ךמסומ טפשמה תיב ,ןכ .טפשמה תיב לש ותעד לוקיש יפל תאזו ,טפשמה יתב קוחל 69 'סב עובקכ ,ישפוח
  .))ב(70 'ס( טפשמה תיב תושרב אלא ,ןויד םלצל תוכז ללוכ וניא םלואב חכונ תויהל רתיהה יכ ריהבה קקוחמה .)72 'ס( ןוידל
 ,ובנב םסרופ( רצלמ )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל 34 'ספ ,הכרב 'נ מ"עב ץראה ןותיע תאצוה 4244/12 א"ע לשמל ואר 42

 .)ץראה תאצוה ןיינע :ןלהל( )31.12.2012
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 ןיב ,אצומ תודוקנ תעיבק ךות ,יטופישה תעדה לוקישל תרגסמ תריצי לש אופא איה תיתקיקחה הקינכטה

 לבקל םיוסמ יטופיש בחרמ תריצי ךותו ,)קוחב םייונמה םיבצמב( תורוגס ןהש ןיבו ,)ללככ( תוחותפ םייתלדהש

 .יטופישה תעדה לוקיש לש היחנהו הינבה רצוי קוחה וז ךרדב 43.ויתוביסנ יפל הרקמ לכב תרחא הטלחה

 םיהזמ םיטרפו םימוסרפ רוסיא .3
 םדא םסרפי אל"ש אוה יסיסבה ללכה .םימוסרפ רוסיאב קסוע ,הז אשונב טפשמה יתב קוחב רדסומש ינש טביה

 ךכ .)טפשמה יתב קוחל )א(70 'ס( "טפשמה תיב תושרב אלא תורוגס םייתלדב טפשמ תיבב להנתהש ןויד לע רבד

 'ס יפל( תורוגס םייתלדב גוז ינב ןיב ךוסכסב וא ןיטק לש וניינעב םייקתהש ןויד לע רבד םסרפל רוסא ,לשמל

 םירחא םישנאו םידדצה תוהז לע אליממו ןידה קספ לכ לע ערתשמ רוסיאה .)המאתהב ,)1()ה(68 'סו )4()ב(68

 .םיכילהב ורכזנש

 ללכה ,קוחה ןושל יפל ,רמולכ .לדחמה תרירב תא ךופהל תורשפא שי טפשמה תיבל ,)א(70 ףיעס לש אפיסה יפל

 הנורחאל ,תאז םע .טפשמה תיב לש תעדה לוקיש אוה גירחהו ,םסרפל ןיא – תורוגס םייתלדה רשאכש אוה

 רוסיא ןיבל תורוגסה םייתלדה ןיב דירפהל הרוהו ,םירבדה רדס תא הבר הדימב ןוילעה טפשמה תיב הניש

 ןידה יקספ תא םסרפל שיש אוה ללכה" יכ טפשמה תיב הרוה 4 ביבא לת המוש דיקפ 'נ להי ןיינעב .םוסרפה

 תיב לע ןכו 44,"תורוגס םייתלדב להנתה תינוידה האכרעב ךילהה רשאכ םג ,ןידה ילעב לש םהיתומש תוברל

 תרטמל הריתסב דומעי םוסרפהש ךכ תמייק הנדוע םייתלדה ורגסנ המשלש תילכתה םאה ןוחבל" טפשמה

 ומצע ןוידה םא םג ,ןידה קספ םוסרפ תא ריתהל הלוכי תטפוש ,ךכ 45.]רוקמב תושגדהה[ "םייתלדה תריגס

 לוקיש 46.לוקוטורפה םוסרפ תא ריתהל לוכי טפשמה תיב ןידה קספ ןתמ רחאלש וא ,תורוגס םייתלדב םייקתה

 ."תויטרפב הרומח העיגפ" רתיה ןיבו ,ןלהל ונודייש םיפסונ םיגייסל םג ףופכ הז תעד

 ןידה קספ לש םוסרפ תלבגמ לכ ןיא ,תוחותפ םייתלדב םייקתמ ןויד רשאכ :רתיהה עמשנ רוסיאהמ ,םוקמ לכמ

 קוחה ,]םסרפל תושר – תוחותפ םייתלד[ רתיהה דצב ,ןאכ םג .וב םירכזנש םירחאו םידע ,םידדצה תומש וללכבו

 םידע וא םידושח לש םיהזמ םיטרפ לש םוסרפ רוסאל ריתמו לדחמה תרירב תא תונשל טפשמה תיבל רשפאמ

 הנגה םיללוכ הלא .םוסרפ רוסאל לוכי טפשמה תיב םהבש םיבצמ לס קוחב שי ,ךכ לע ףסונ 47.םיילילפ םיכילהב

 ינוידל רשקב םוסרפ לכ רוסאל יאשר טפשמ תיב" ןכו ,ןוידב רכזנ ומשש ימ לש וא דע לש ,ןיד לעב לש ונוחטיב לע

                                                             
 

 לשמל וושה .הקיספה ריצי םינחבמב אלמתמ היהש ,רתוי בחר תעד לוקיש בחרמ תויהל הלוכי התייה תיפולח תיתקיקח הקינכט 43
 Jeanine Blackett Lutzenhiser, An Open Courts Checklist Clarifying :תירבה תוצראב ןוטגנישוו תנידמל עגונש ןוידל

Washington’s Public Trial and Public Access, 87 WASH. L. REV. 1203 (2012). 
 .)להי ןיינע :ןלהל( ).201613.7 ,ובנב םסרופ( רגיצנד טפושה לש וניד קספל 14 'ספ ,4 ביבא-לת המוש דיקפ 'נ להי 382/16 א"ער 44
 .תורוגס םייתלדב להנתהש סמ ךילהב רבוד הז הרקמב
 םימושינל רשפאל איה תורוגסה םייתלדה לש תילכתהש ריהבה טפשמה תיב .רגיצנד טפושה לש וניד קספל 11 'ספ ,םש ,להי ןיינע 45
 .ןידה קספ םוסרפ-יאל הקדצה ןיאש קספנ ,הלאכ תודוס ופשחנ אל ךילהב יכ ררבתהשמ .ופלדיש ששח אלב םיירחסמ תודוס ףושחל
 .רגיצנד טפושה לש וניד קספל 4 'ספ ,םש .סמ תייבגבש ירוביצה סרטניאה איה םייתלדה תריגס לש הרטמה יכ ףיסוה זוזמ טפושה
 .42 ש"ה ליעל ,ץראה ןותיע תאצוה ןיינע 46
-י יזוחמ( פ"ת ואר ,התוהז תא םיעדוי םימשאנהש ףא ,הנידמ תדע לש םש םוסרפ רוסיאל ,לשמל .טפשמה יתב קוחל )1ה(-)ד(70 'ס 47
 .)קחצי ןיינע :ןלהל( ).201611.8 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ קחצי 28759-05-15 )ם
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 םדא וא דע ,ןיד לעב[ לש תויטרפב הרומח העיגפ תעינמ םשל ]...[ךכב ךרוצ האור אוהש הדימב ,טפשמה תיב

 תעינמ םשל וא וילע יאופר עדימ תפישח לשב םדא לש תויטרפב העיגפ תעינמ םשל ,]ןוידב רכזוה ומשש רחא

 השגדהה[ ))ד(70 'ס( "]...[ תישפנ תולבגומ םע םדא לש וא תילכש תולבגומ םע םדא לש ותויטרפב העיגפ

 48.]הפסוה

 ןורקעמ םיוסמ םוסרפ גירחהלו הרקמה תוביסנב תעד לוקיש ליעפהל טפשמה תיב תא ךימסמ קוחה ,ןכ םא

 ןוקיתב קוחל הפסונ וז תורשפא .תויטרפב "הרומח העיגפ" עונמל ידכ קר םלוא ,תויטרפה לע ןגהל ידכ תויבמופה

 תויבמופה ןיבש לובגה תא רתוי תקיודמ הרוצב בצעל ךשמנה ןויסינה תא תפקשמ תפסותה .2002 תנשמ

 הקידב אוה ןושארה בלשה ."תויטרפב הרומח העיגפ" יוטיבה תא שרפל אופא םישרדנ טפשמה יתב .תויטרפל

 לוקיש תלעפה אוה ישילשה בלשהו ,הרומח העיגפה םא הניחב אוה ינשה בלשה ,תויטרפב העיגפ המרגנ ללכב םא

 ?םוסרפה תא ריתהל תאז לכב םירומש ,ירוביצ סרטניאב רבודמ ללכ ךרדבו ,םירחא םיסרטניא שי םאה :תעד

 49.ךילהה לש בלשהו רוסיאה ךשמ ,םוסרפה רוסיא ףקיה ןוגכ םילוקיש ןובשחב איבה טפשמה תיב

 הכורכ תויטרפה םיתיעל ,לשמל .המומע םיתיעלו תיפרומא איה תויטרפל תוכזה .לק דימת אל ןושארה בלשה

 העיגפב רבודמ רשאכ קר הלח םוסרפ רוסאל םתוכמסש וריהבה טפשמה יתב .םירחא םיסרטניאב העיגפב

 המרמב ןיד ךרוע תמשאהש קספנ ,לשמל 51.ןיטינומב וא 50בוטה םשב תירשפא העיגפ שי רשאכ אלו ,תויטרפב

 53,תויטרפב עגופ וניא ןיעקרקמ סכנ תריכמב רושקש עדימש קספנו 52;בוטה ומשב אלא ותויטרפב העיגפ הניא

 .םוסרפה תא רוסאל ןגוע ןיא ךכ םושמו

 ,יטסיאוזק ןפואב וז היגוסב םימדקתמ טפשמה יתב 54.תויטרפב "הרומח העיגפ" יהמ ררבל שי ןכמ רחאל

 55;הרומח העיגפ וניא תעמשמ יכילהב ןיד ךרוע לש ותעשרה לע עדימ םוסרפש עבקנ ,לשמל .הרקמל הרקממ

 56.הרומח העיגפכ ורכוה עבותה לש ותשאל םוסרפה רוסיא תא שקיבש ימ ןיב םיימיטניא םיסחי לע תונעט

                                                             
 

 טפשמה יתב קוחל ג70 'ס .םוסרפ רוסיא רבדב הטלחה תונשל טפשמ תיבמ שקבל לוכי ,ןיד לעב וניאש דצש איה המילשמ הארוה 48
 .תרושקת ילכ שרופמב ריכזמ
 ןיינע :ןלהל( 27.2.2008 ,ובנב םסרופ( ןמלגופ טפושה לש וניד קספל 11 'ספ ,ינולפ 'נ מ"עב תונורחא תועידי 4963/07 א"ע לשמל ואר 49
 )תונורחא תועידי

 .ןמלגופ טפושה לש וניד קספל 12 'ספב ,םש ,50
 .).201518.1 ,ובנב םסרופ( סולגנמ 'נ ןיד יכרוע ידרשמ -'תושו ןהכ המלש ר"ד 14-12-25953 )א"ת ירוזא( ש"עס 51
 .ןמלגופ טפושה לש וניד קספל 12 'ספ ,49 ש"ה ליעל ,תונורחא תועידי ןיינע :לשמל 52
 .).201316.6 ,ובנב םסרופ( לאקזחי 'נ םולש 1547/13 א"ער 53
 תא ףידעמ קוחה זאו ,"הרומח העיגפ"מ תוחפ ךא ךכב המ לש העיגפמ רתוי איהש ,תויטרפב העיגפ שי םהבש םיבצמ ונכתיי ,רמולכ 54
 רשקב םיהזמ םיטרפ םוסרפ רוסאל תאז לכבו ,תוחותפ םייתלדב םייקלו ךישמהל רשפא ןוידה תא ,ןאכ םג .תויטרפה ינפ לע תויבמופה
 היטרפ תא םסרפל טפשמה תיב רסא םש ,47 ש"ה ליעל ,קחצי ןיינעב יזוחמה טפשמה תיב תטלחה תא ,לשמל ואר .תומיוסמ תויומדל
 .התודע םויס ירחא דע תוחפל הנידמ תדע לש
 .9 ש"ה ליעל ,יתרפא ןיינע 55
 אצמ טפשמה תיבש םושמ ישוק ררועתה הז הרקמב .ןמלגופ טפושה לש וניד קספל 13 'ספ ,49 ש"ה ליעל ,תונורחא תועידי ןיינע 56
 ירוביצ ןיינע שי ,תאז םע .תויטרפב עגופ ןמורה רבד םוסרפ וליאו ,תויטרפב העיגפ רדגב וניא ןידה ךרוע לע םימיוסמ םיטרפ םוסרפש
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 שיגר עדימ תפישח :עגופה עדימה יפוא איה טפשמה יתב תא תשמשמש הדימ תמאש הלוע הלא תואמגודמ

 תבילל םיכייתשמה םיניינעל סחייתמ עדימהש לככ ,ללככ" :ןמלגופ טפושה לש וחוסינבו ,הרומח העיגפל בשחית

 ולהנתהש םיסמ יכילהב קסעש ,להי ןיינעב 57."הרומח העיגפכ העיגפב תוארל הייטנה רבגת ,תויטרפ חנומה

 םיניינע ,םיימיטניא םיניינע" :תויטרפל תוכזה תבילב םיניינע םהמ רגיצנד טפושה שיחמה ,תורוגס םייתלדב

 הרבחב ןיינעב םיעד תומימת שי םויכו ,םייטרפ ןכא םה הלא םיניינע 58."םייאופר םיניינע וא םייתחפשמ

 ,7 ףיעסב( רידגמ תויטרפה תנגה קוח .הלא תואמגודב אקווד טפושה בקנ עודמ יל רורב אל םלוא ,תילארשיה

 ,ותואירב בצמ ,ותושיא תענצ ,םדא לש ותוישיא לע םינותנ" :ךכ "שיגר עדימ" )עדימ ירגאמ לש רדסהל רשקב

 ללכיהל ךירצ תונומאו תועד לע עדימ וא יתוישיא ,ילכלכ עדימ םג ,רמולכ ."ותנומאו ויתועד ,ילכלכה ובצמ

 אל םלוא ,תויטרפב עגופ ילכלכ עדימ םוסרפש רגיצנד טפושה רבס הרקמ ותואב .תויטרפל תוכזה לש הבילב

 ,תמצמצמ השיג איה תויטרפב העיגפה לש התוהמל וז תיטופיש השיג יכ ריעאו םידקא 59.הרומח העיגפ

  .3.ג קלחב ,ךשמהב ךכל בושא .ילטיגיד ןדיעל אל ךא יגולנא ןדיעל המיאתמו

 בצמ וטריפש ףוג יקזנ תועיבתב רבוד רשאכ .םמש יוסיחל םיעבות ושיגהש תושקבה םרז רבג תונורחאה םינשב

 ,ומסרופ ןידה יקספ .תויבמופה ינפ לע תויטרפה תא תרכבמש השיג ץמאל תוינוידה תואכרעה ולחה ,ישפנו יאופר

 'נ מ"עב חוטיבל הרבח והילא ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב לש וחתפל העיגה היגוסה 60.תומשה יוסיח ךות לבא

 העיבתב ,תפסונ השיאו ןיד ךרוע ,םיעבות לש םמש םוסרפ תא רוסאל שקבתה יזוחמה טפשמה תיב .לאפרו ינולפ

 .תויבמופה תנעט היפבו ,םוסרפה רוסיאל הדגנתה חוטיבה תרבח .םיכרד תנואתב ומרגנש ףוג יקזנ ןיגב יוציפל

 איה .םוסרפל רתוה המשש ,השיאה ןיבל ,ןויסיחל הכז ומשש ,ועוצקמב ןיד ךרוע ,עבותה ןיב ןיחבה טפשמה תיב

 תמא לע ןוילעה טפשמה תיב רזח ,חוטיבה תרבח השיגהש רוערעב 61.יבמופ רתונ המשו ,הטלחהה לע הרערע אל

 .תויטרפה תבילב אצמנ ,דיחי ןדכ לטרבליז טפושה עבק ,יאופר בצמ 62.תויטרפה תבילב העיגפה תדימ לש הדימה

 בקע םרגיהל הלולעה תויטרפב הרומחה העיגפה" :תנווקמה הביבסב ההובגה תושיגנה תא םג שיגדה טפושה

 תויטופיש תוטלחה לש ןנכותל )תמצעתמו תכלוהה( ההובגה תושיגנה חכונ תמצעומ ןיד לעב לש ותוהז םוסרפ

 יעונמב ןיבו םייללכה עדימה ירגאמב ןיב ,םינושה םייטפשמה עדימה ירגאמב ןיב ,)טופישה תואכרע ללכ לש(

 שיא ונניאש( עבותה לש ותוהזב ירוביצ ןיינע רדעיהב 63."טנרטניאה תשרב לוכל םישיגנה המצועה יבר שופיחה

                                                             
 

 דוחייבו ,השיאה לש המש םוסרפ רוסיא היה אצמנש ןורתפה .םיימיטניאה םיסחיל םייעוצקמה םיסחיה ןיב רשקה חכונל עדימב
 .תורוגס םייתלדב החפשמ יניינעל טפשמ תיבב ולהנתהש םירחא םיכילהל רושק הילע ףשחנש עדימהמ קלחש
 קלחב ,ךשמהב ךכב ןודא .עדימה אשומ םדאה לש יוהיזה תויהל הלכי תיפולח הדימ תמא .ןמלגופ טפושה לש וניד קספל 10 'ספ ,םש 57
 .הז רמאמל 3.ג

 .רגיצנד טפושה לש וניד קספל 22 'ספ ,44 ש"ה ליעל ,להי ןיינע 58
 .רגיצנד טפושה לש וניד קספל 23 'ספ ,םש 59
 )א"ת םולש( א"ת ;)]2319/08[ ינולפ ןיינע :ןלהל( ).20111.6 ,ובנב םסרופ( תינולפ 'נ ינולפ 2319/08 )א"ת יזוחמ( א"ע לשמל ואר 60

 .)29.7.2012 ,ובנב םסרופ( ינולפ 'נ תינולפ 17303-11-11
 .).201213.12 ,םסרופ אל( תינולפ 'נ מ"עב חוטיבל הרבח והילא 12-05-29518 )א"ת יזוחמ( א"ת 61
 .לטרבליז טפושה לש וניד קספל 9 'ספ ,14 ש"ה ליעל ,והילא ןיינע 62
 .לטרבליז טפושה לש וניד קספל 10 'ספ ,םש 63
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 .עבותה לש ומש יוסיחל איבה וזה הדמעה םושיי ,תיתרגש םייוציפ תעיבת לש – הרקמה תוביסנבו ,)רוביצ

 תא המיצעמ טנרטניאב ההובגה תושיגנהש שיגדהו ,וז הדמעל ןייטשניבור טפושה םיכסה תרחא הטלחהב

 64.תויטרפב תילאיצנטופה העיגפה

 לש לדחמ תרירב עבוק קוחה דועב :תויטרפל תויבמופה ןיב ןוזיאה תדוקנ תא התניש והילא ןיינעב הטלחהה

 לש הרקמב םיהזמ םיטרפ םוסרפ רוסיא עבק ןידה קספ ,תויטרפב הרומח העיגפ שי ןכ םא אלא ,םוסרפ רתיה

 65,יונישה תא תוריהמב ומינפה תוכומנה תואכרעב טפשמה יתב .םירחא םימעט שי ןכ םא אלא ,תויטרפב העיגפ

 לע עדימ 67,ירטאיכיספ עדימ לש םיבצמב הטלחהה תא ומשיי 66,השקב ילב םג ןידה יקספב תומש יוסיח ומזי

 ןיד ךרוע לש וניינעב ןיד קספב רשאכ וא 69,לגר תטישפ לש םיכילה לש הרקמב ןכו HIV,68 אשנ םדא לש ותויה

 קזנב רבוד ובש הרקמב אל לבא 70,הרגסנש – תינימ הדרטה לע הנולת ודגנ השגוה יכ רכזנ הנידמה תא עבתש

 71.לוסרקב רבש לש ,םצמוצמ יאופר

 יתב קוחב ףסונ 2014 תנשב .הקיקחב התוא ןגיעו והילא ןיינעב לטרבליז טפושה תדמע תא ץמיא קקוחמה

 תמגוע לשב קר הנניאש ,ףוג יקזנ לע יוציפל העיבתב רבודמ רשאכ םיהזמ םיטרפ לש םוסרפ רוסיא טפשמה

 המלש היה וליא .ךכ לע תורוהל לוכי טפשמה תיבש וא ,ומש םוסרפל םיכסהל לוכי ןידה לעב ,ןוקיתה יפל 72.שפנ

                                                             
 

 ,ובנב םסרופ( ןייטשניבור )זא וראותכ( טפושה לש ותטלחהל ו 'ספ ,)לופה( בכר חוטיבל ילארשיה רגאמה 'נ ינולפ 438/14 א"ע 64
6.2.2014(. 

 םולש( א"ת ;).201522.3 ,ובנב םסרופ( "לופה"-בכר חוטיבל ילארשיה רגאמה 'נ ינומלא 11-07-22658 )א"ת םולש( א"ת :לשמל ואר 65
 חוטיבה תורבחב טפשמה יתב ופזנ ולא םירקמ ינשב .)16.9.2014 ,ובנב םסרופ( מ"עב חוטיבל הרבח לופה 'נ ינולפ 60103-12-12 )ם-י
 םסרופ( "לופה" בכר חוטיבל ילארשיה רגאמה 'נ ינולפ 35473-06-11 )'רמ יזוחמ( א"ת :םג ואר .הכלהב יונישה תא ומינפה אלש לע
-37557 )ם-י םולש( א"ת ;)24.5.2013 ,ובנב םסרופ( מ"עב חוטיבל 'בח A.I.G 'נ ינולפ 12214-11-09 )'מר םולש( א"ת ;)27.7.2015 ,ובנב

 .)8.12.2014 ,ובנב םסרופ( "לופה"- בכר חוטיבל ילארשיה רגאמה 'נ ינולפ 07-11
 םסרופ( ינולפ 'נ קסולפ 13-02-46777 )'חר םולש( א"ת :עבתנה לש יאופרה ובצמל תוסחייתה תמחמ עבתנ לש ומש יוסיח לשמל 66
 .)25.1.2016 ,ובנב
 .).20132.9 ,ובנב םסרופ( קייקסלא 'נ ינומלא ינולפ 13-03-20422 )א"ת םולש( א"ת 67
 הנעטה יפלש ,עבותה תוהז תא ףושחל יאנותיע שקיב םש .).420110.9 ,ובנב םסרופ( הבש 'נ ינולפ 14-07-21442 )'רה םולש( מ"את 68
 הקידצמ הניא תובר תועיבת שיגה עבותהש הדבועה יכ טפשמ תיב קספ ,םדא ותואל רשקבש ןכתיי ,המוד הרקמב .יתרדס עבות אוה
 הרקמ ןכו ,)6.2.2014 ,ובנב םסרופ( מ"עב םילקד הונ ןושאר ךויח 'נ ינולפ 41662-10-13 )'רמ יזוחמ( א"ע ואר .ותויטרפב העיגפה תא
 ,ובנב םסרופ( מ"עב .יס .םא .יפ היצרופורפ 'נ ינולפ 65903-03-15 )א"ת יזוחמ( א"ע ,עבות ותואל רשקב הארנכ בוש ,המוד

20.11.2016(. 
 .).201321.2 ,ובנב םסרופ( ימשרה םיסכנה סנוכ 'נ יול 2763/09 א"ע 69
38356- )ס"כ םולש( מ"את :ואר .עבותה םש וללכבו ,ןידה קספ םוסרפ תא ריתה טפשמה תיב םלוא ,תורוגס םייתלדב להנתה ןוידה 70

 .םירחאמ רתוי םיניסח םניא ןיד יכרועש םג ריהבה טפשמה תיב .)26.5.2014 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ ינולפ 09-12
 ,רובש לטרגאמ םרגנש קזנ ןיגב העיבתל וושה .).201424.7 ,ובנב םסרופ( תג תירק תייריע 'נ חרפי 13-10-68121 )א"ת םולש( א"ת 71
 .)10.6.2014 ,ובנב םסרופ( מ"עב ןמציו לאיבא 'נ תינולפ 5200-06-12 )צ"לשאר םולש( א"תב יוסיחל היואר האצמנש
 ןוקית( טפשמה יתב קוח תעצה :ואר .תויטרפ קוח תועצה לע ססובמ ,2015 טסוגואב ףקותל סנכנש ,ןוקיתה .15 ש"ה ליעל ,77 ןוקית 72
 ןכו )ןיול ,ןרטש ,קורטס ,לקנרפ ,סיסקבא-יול ,לוק תסנכה ירבח( 1719/19/פ ,2013-ד"עשתה ,)ףוג יקזנ תעיבתב עגפנ םש םוסרפ –
 ,תרחא העצה .)לוק כ"ח( 2007/19/פ ,2013-ד"עשתה ,)יאופר עדימ ףשוחה ךילהב םש םוסרפ רוסיא – ןוקית( טפשמה יתב קוח תעצה
 טפשמה יתב קוח תעצה :ואר .טפשמה תיב תושרב אלא ,ףרוג ןפואב רחא םדא וא ןיד לעב לש םש םוסרפ רוסאל העיצה ,רתוי הבחר
 .)יקסנימולס כ"ח( 2939/17/פ ,2007-ח"סשתה ,)ןיד יקספב תומש ןויצ יא – ןוקית(
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 אב היה אל ,דרטמ ןיגב עבתש ,ץרווש באז וליאו ,ומשל ןויסיח חיטבהל היה לוכי ,םויכ ותעיבת תא שיגמ ןינקעו

 .ףיעסה רדגב

 תא םיפידעמ ןיידע טפשמה יתב ילילפה טפשמב .יחרזאה טפשמב הלח תויטרפה תבוטל תמיוסמה הזוזתה

 העבטמ תיוולנה ,ותויטרפב העיגפה" יכ ,ומש יוסיח תא שקיבש ימל רשקב רואנ האישנה הנייצ ךכ .תויבמופה

 רוסיאל השקבל הז טפשמ תיב רתעיי ןניגבש תוגירח 'תורומח' תועיגפ ןתוא רדגב הניא ,ילילפה ךילהה םוסרפל

 טנרטניאב םוסרפה" יכ רואנ הריעה ,יגולונכטה יונישה רבדב לטרבליז טפושה תרעהמ הנושב 73."םוסרפ

 םוסרפ רוסיא וצ לש םירקמב ישוקה 74."םוסרפה רוסיאל תקפסמ הקדצה ,וזה תעל ,הווהמ וניא ,ומצעלשכ

 םירקמב יכ ריעה ןוילעה טפשמה תיב .םיטפושה יניעמ םלענ אל ,הבחר תירוביצ הדוהתל וכזש תושרפב רבודשכ

 75."תרחא הבישח שרדיתש ןכתיי" ,ללכה תלחנ אוה עדימה םהבש םיגירח

 רשקב לשמל ,ןידה יקספ םוסרפ רבדב תוינטרפ תוארוה שי םימיוסמ םינידב יכ ןייצל יואר הנומתה תמלשהל

 יכילה ומכ ,הליגרה טפשמה יתב תכרעמל ץוחמ םילהנתמש םייטופיש םיכילה שי ךכ לע ףסונ 76.רעונ ינב טופישל

 ןידה לע הבר הדימב םיססובמש םייפיצפס םיללכ שי םהבש ,הנידמה תורישב וא ןידה יכרוע תכשלב תעמשמ

 77.טפשמה יתב קוחב עובקה

 םייניב םוכיס .4
 ןתינ ,תאז םע .וניינעב רבד לכ םסרפל רתומו ,תוחותפ םייתלדב םייקתמ ןויד ,ליגרה בצמבש איה האצותה

 לבא ,יוסח ןידה קספ זאו ,ורגסיי םייתלדה ,םימיוסמ םיבצמב .םיהזמ םיטרפ וא ןידה קספ םוסרפ תא רוסאל

 .ומוסרפ תא ריתהל םא )הדהאב( לוקשלו ןידה קספ םוסרפ ןיבל תורוגסה םייתלדה ןיב דירפהל טפשמה תיב לע

 תונורחאה םינשב .ןכפוהל ןתינש לדחמ תורירב לשו םיגירחו םיללכ לש ידמל תפעוסמ תכרעמ אופא רצוי ןידה

 שי רשאכ ןיד ילעב לש םמש תרסה לש ךרדב ןידה יקספ לש הממתה לע תורוהל םיטונ תסנכהו טפשמה יתב

 .טפשמה יתבל תעד לוקיש טעמ אל ריאשמ ןידה ,ןכ םא .יאופר עדימב רבודמ רשאכ דוחייבו ,םתויטרפב העיגפ

 דוסיבו תויטרפל תוכזה דוסיבש תוקדצהה ,דוסי תולכשומל רוזחל ךרוצ שי ?הזה ינשרפה בחרמב לוקשל שי המ

 .תויבמופה ןורקע

 הטלחהה דצב .ןידב תבשויש תטפושה לצא קר אל תולבקתמ ןיד יקספ םסרפל תוטלחה יכ ריעאו םידקא

 רואל האצוהה ,לשמל .תוינורקע תוטלחה תלבקמ טפשמה יתב תלהנה םג ,תטפושו טפוש לכ לש תירלוקיטרפה

                                                             
 

 .)דוד ןב ןיינע :ןלהל( ).20159.9 ,ובנב םסרופ( רואנ האישנה לש התטלחהל 4 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ דוד ןב 3031/11 פ"שב 73
  .םש 74
 .ןמלגופ טפושה לש וניד קספל 15-16 'ספ ,9 ש"ה ליעל ,)הניטק( תינולפ ןיינע 75
 .37 ש"ה ליעל ,רעונה קוחל 9 'ס :ואר 76
 יוסיחל .1963-ג"כשתה ,)תעמשמ( הנידמה תוריש קוחל 42-ו 41 'ס ;1961-א"כשתה ,ןידה יכרוע תכשל קוחל א65 'ס המאתהב ואר 77
 תוריש תוביצנ/הלשממה שאר דרשמ 'נ תינולפ 29553-12-12 )ם-י יזוחמ( ם"שמע ואר ,יתעמשמ ןידב העשרוהש הנידמ תדבוע לש המש
 .)31.1.2014 ,ובנב םסרופ( הנידמה
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 םוסרפ ,תוכומנה תואכרעל םיליבקמ םימוסרפ רדעיה דצב ,סופדב ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה יקספ תרדס לש

 תוירחסמ תורבחל ןווקמ ןפואב ןיד יקספ תרבעה ,תטפושה תושרה רתאב תואכרעה לכ לש תוטלחהו ןיד יקספ

 תופופכו ,תילהנמ תושר לש תוטלחה ןה הלא .תויטרפה לעו תויבמופה לע תועיפשמש תוטלחה ןה הלא לכ –

 לשו תויטרפה לש תוינויעה תוקדצהה תא ןאכ םג ןוחבל שי ,בטיה ןבצעל ידכ .ילהנמה טפשמלו יתקוחה טפשמל

 .תויבמופה

 תנווקמ הביבסב תילטיגיד תויטרפ .ג
 תא הרצקב הליחת ןייצמ רמאמה לש הז קלח .הבחר תיטפשמ הנגהל הכוז ,דוסי תוכז התויהב ,תויטרפה

 םירבדה תא םשיימו ,תוכזה לש היתוקדצה רוריבב ךישממ ,תנווקמ תילטיגיד הביבסב תויטרפה לש הירגתא

 תושגנתהה םוחיתב ונתוא החניש ךרדה הרומ תא רתאל איה הרטמה .ןיד יקספ לש ימש שופיח לש היגוסל עגונב

 .ןודנה הרקמב שיש תויטרפב העיגפה לש הביט המ ונל ראביש ןכו ,תויבמופל תויטרפה ןיב

 םירגתא .1
 לש תושדח תוקיטקרפ ,רבייס תוכרעמ .הרעסה ןיעב היוצמ תויטרפה ,םיצאומ םייגולונכט םייוניש לש ןדיעב

 םינשייח ,תומלצמ ומכ םינווגמ בקעמ יעצמאב רבוג שומיש ,)Big Data( קתע ינותנב עדימ לש היירכו דוביע

 הריז לכב רבגתה עדימב ןיינעה 78.עדימ לע תוססובמש תויגולונכט ןה הלא לכ – דועו תוירטמויב תוכרעמו

 רורטה יעוגיפ ירחא דוחייבו ,תינוחטיבה הריזב ;לעייתהל תוניינועמ תונידמ הבש ,תינוטלשה הריזב :תירשפא

 םיתורישל הרומתב רחוסל רבועש עבטמה אוה עדימ הבש ,תירחסמה הריזב ;2001 רבמטפסב 11-ה לש

 רבודמ רשאכ .תיתרבח תרושקת לש סיסבה אוה עדימ הבש ,תיתרבח-תישיאה הריזבו ,לוכיבכ "םיימניח"

 .תויטרפ לש תולאש דימ תוררועתמ ,םדא ינב לע עדימב

 חתפתמ תמדוקה האמה לש םיעבשה תונש זאמ .תיזזתב איה םג תאצמנ עדימב תויטרפ לע תיטפשמה הנגהה

-ןיב םינוגרא לש םיחנמ םיללכ ,םייתנידמ םיקוח לש הרדסל .ישיא עדימ תנגהל םילכ לס םלועב תובר תונידמב

 תונורקע לש ףתושמ הנכמ שי ,יפוריאה דוחיאה טפשמ ומכ םיירוזא םינידלו ,ם"ואהו OECD-ה ומכ םיימואל

 ב קרפב םג תמיוסמ הדימב םיפקתשמ תונורקעה FIPs –Fair Information Practices (.79( ישיא עדימ תנגהל

 לע ,עדימה ויתודוא לעש םדאה רמולכ ,)data subject( עדימה אשומל העדוה םיללוכ םה .תויטרפה תנגה קוחל

 תובוח ,תוננכותמה דוביעה תולועפל עדימה אשומ לש תעדמ המכסה ,םידעוימה םישומישהו עדימה ףוסיא

 ,עדימה תחטבא תבוחו תוידוס תבוח ,ליעל רכזנש הרטמה תודימצ ןורקע ומכ ,ודבעמו עדימה ףסוא לע תולטומש

 הפיכא יעצמא דצב ,הז לכו ,יוגש אוהש לככ ונוקית תא שורדלו עדימב ןייעל תוכז ומכ ,עדימה יאשומל תויוכז

                                                             
 

ATTELS TO BIDDEN HHE T :OLIATHGATA AND D ,CHNEIERSRUCE B :ואר ,םתועמשמו בקעמה יעצמא ןווגמב ןוידל 78
COLLECT YOUR DATA AND CONTROL YOUR WORLD (2015). 

 :ןלהל( )2010( 203 היגולונכטל טפשמ ןיב תויטרפל תוכזה :יטרפ בחרמ קהנריב לאכימ ואר ,ישיאה עדימה תנגה יניד תוחתפתהל 79
 .)יטרפ בחרמ קהנריב
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 םהינימל םירדסה וצמיא םלועב תונידמ האממ רתוי ,יפוריאה דוחיאה לש הכרה ותעפשהב 80.םייטרפו םיירוביצ

 81.םירכינ םירעפ שי לעופב תואיצמה ןיבל יטפשמה רדסהה ןיבש םגה ,ישיאה עדימה תנגהל

 ישיא עדימ תנגהל תיללכה היצלוגרב עבקנש יפכ ,יפוריאה דוחיאב רקיעב ,ןכדועמ םילכ לס שבגתמ םויכ

)General Data Protection Regulation(: העדוה תבוח לשמל ,עדימה ידבעמ לע תולטומה תושדח תובוח הב שי 

 הבוחה לשמל ,םיינוגרא םילכב שומיש תבייחמ תרחא תפסות 82.עדימה תחטבאב לשכ לש הרקמב תיבמופ

 תויטרפ תנגה הנוממ תונמל הבוחהו השדח תיגולונכט תכרעמ תלעפה ינפל תויטרפה לע העפשה ריקסת םייקל

 שבגתמה םילכה לס 84.תויטרפ תסדנה לש ךילה םייקל הבוחה איה הבושח תפסות דוע 83.םימיאתמה םירקמב

 איבהל םילוכי םיינוגרא םילכ .םיפסונ םירידסמ סייגל יואר יכו ,לבגומ וחוכש ךכב ריכמ טפשמה יכ ונל הארמ

 ןויערה :הכמל הפורת םידקהל דעונ תויטרפ תסדנה לש יגולונכט-יטפשמה ילכה .ןוגראב תויטרפה לש העמטהל

 בלתשמ הז ןורקיע 85.תויטרפב העיגפה תא רעזמל ידכ ,שארמ תיגולונכטה תכרעמה תא בצעל שיש אוה יסיסבה

 .שרדנה לע הלוע הניאש הדימב קר היהת תויטרפב העיגפהש ךכ לועפל שי :יטפשמה תויתדימה ןורקעב בטיה

 ונתוא תופיקמש תושדחה תויגולונכטה חכונש הארנ ,תויטרפה לע ללכב הנגהה תבחרהו יטפשמה חותיפה תורמל

 םיבש םייריפמא םירקחמ ,תאז םע .ףסאמ תמחלמ וזש המדנ םיתעלש דע ,תויטרפ תוחפו תוחפ ונל שי ,רבע לכמ

 הרימאה תא הכירפה תירקחמה תורפסה 86;תויטרפב דואמ םיניינועמ )רעונ ינב םללכבו( םיחרזא יכ םיארמו

 87."ריתסהל המ ול שיש" והשימל ןגמ איה תויטרפ היפלש תיטסילופופה

 תוקדצה .2
 :םיקזח םימרוגב יתיזח קבאמב הנותנ תויטרפה תובר תויטרקומד תונידמב תחאו םירשעה האמה תישארב

 ,קנע יפקיהב עדימ ףוסיא תרשפאמש היגולונכט ןבומכו תרושקתה ,ןוחטיב יכרוצ 88,עדימ תוססובמ תוישעת

 ירוביצה ןיינעהו תמייקה תיטפשמה הנגהה דבלמ .םידקת ירסח םינפואב עדימה לש דוביעו ,לוזבו תולקב

                                                             
 

 תחטבא( 17 'ס ,)תוידוס( 16 'ס ,)הרטמ תודימצ( )ב(8 'ס ,)המכסה( )1(11 ,3 ,1 'ס ,)העדוה( תויטרפה תנגה קוחל 11 'ס ,המאתהב ואר 80
 .)הפיכא( 10 'ס ,)ןוקית תוכז( 14 'ס ,)ןויע תוכז( 13 'ס ,)עדימ
 ,The EU Data Protection Directive: An Engine of a Michael Birnhack :ואר ,יפוריאה דוחיאה לש תויטרפה יניד תעפשהל 81

Global Regime, 24 COMP. L. & SEC. REP. 508 (2008); Graham Greenleaf, Global Data Privacy Laws 2015: 109 Countries, 
with European Laws Now a Minority, 133 PRIVACY LAWS & BUS. INTERN’L REP. (2015). 

 .GDPR-ל 33 'ס 82
 .)תויטרפ תנגה הנוממ( 37-39 'סו ,)תויטרפ ריקסת( 23 'ס ,םש 83
  .25 'ס ,םש 84
 ..L.J. .ECHTERKELEY B, 26 Regulating Privacy by DesignRubinstein,  Ira S (2011) 1409 :ואר תויטרפה תסדנה לש עקרל 85
 How Different are Young Adults from Older Adults When it Comes to  et al. Chris Jay Hoofnagle:לשמל ואר 86

http://ssrn.com/abstract=1589864, available at (2010) Information Privacy Attitudes and Policies?. 
87 2011)(ECURITY SRIVACY AND PRADEOFF BETWEEN TALSE FHE T :IDEHOTHING TO N ,OLOVES J.ANIEL D. 
 :ואר ,ןוידל .וזכ הרבח איה תירבה תוצראב טראמלוו קנעה תויונח תשר ,לשמל .עדימ תוססובמ ןהש תויאנועמק תורבח םג שי םויכ 88

VIKTOR MAYER-SCHÖNBERGER & KENNETH CUKIER, BIG DATA: A REVOLUTION THAT WILL TRANSFORM HOW WE 
LIVE, WORK, AND THINK 54 (2014).  



 
 

 
 

 

18 

 םשלו יטופישה תעדה לוקיש תלעפה םשל רומאכ בושח רבדה .תוכזה לש היתוקדצה לע דומעל יואר ,תויטרפב

 תא רתוי דוע השקמש המ ,תקולחמב תויונש ,רמואו םידקא ,תוקדצהה .תילהנמה תושרה לש תוינידמה בוציע

 .תיטפשמ המרונכ ,תויטרפל תוכזה לעו תיתרבח המרונכ תויטרפה לע קבאמה

 םיטביה לע תונִגמ ןה םיתיעלו ,האלמ הפיפח ןהיניב ןיא 89.תויטרפל תובר תוקדצה ורכזנ תירקחמה תורפסב

 תא וחנזש ימ שיש ,תויטרפה לש תוירואיתב תונושה הלודג ךכ לכ .םילדבנ הלועפ ימוחתב ,תוכזה לש םינוש

 תויטרפה רקוח .רואיתב קפתסהל םיעיצמ םה המוקמבו ,רתויב תענכשמה הקדצהה תא רתאל ןויסינה

 העיגפ םה ותרבסלש םיבצמ רשע השיש תללוכש תויטרפ לש הימונוסקט עיצה )Solove( בולוס לאינד ינקירמאה

 .תוהמה תא עובקל לוכי וניא רואית םלוא ,םיוסמ בצמב שיש תויטרפב תועיגפ לע עיבצהל חונ 90.תויטרפב

 קיודמב ראתל תוסנל ידכ החונ השיג וז םג 91.תירואית השיג איה ,ליעל הרכזנש םואבנסינ לש התשיג םג ,המודב

 92.קידצמ דבור ןיא הב םג ,ליעל רומאכ לבא ,השדח תיגולונכט תכרעמב ונל עירפמ המ

 םילגעמ ףסואכ ןתוא ןגראל יתעצהו הקיספבו תורפסב תולבוקמה תוקדצהה תא יתפסא רחא םוקמב

 לגעמה 93.ויתודוא לעש עדימב םדאה לש הטילשכ תויטרפה תנבה אוה םהל ףתושמה ריצהש ,םיירטנצנוק

 תוברעתה :םדאה דובכ לש תרזגנכ תויטרפה תא תושיגדמש תוקדצה שי םש ."םדאה לגעמ" אוה רתויב ימינפה

 תוירואית םש אצמנ 94;המצעב הייח רופיס תא רפסל הלש הימונוטואב תוברעתה איה תרחא לש היניינעב

 לשמל ,ונרשקהמ ונתוא איצוהל םירחאמ עונמל רמולכ ,ונמצע לש רשקהב טולשל ונלש ךרוצה תא תושיגדמש

 רבדב םייגולוכיספ םירבסה םג אצמנ םדאה לגעמב 95.טרפ ותואל ונתוהז דודירו דחא ןייפאמ תשגדה ידי לע

 םינותנ היהנש ילב ,תועטלו תוהתל ,תוסנל ,תולאש לואשל לכונ ובש ,ישפנו יזיפ ,יטרפ בחרמב ונלש ךרוצה

 ךשמהב השרופש ,םאה'תנב ימר'ג לש היציאוטניאה 96.ונתוגהנתה תא ריבסהל ךרטצנש ילב ,טופישלו תרוקיבל

 97.ונתוגהנתה תא רטשממש בקוע טבמ םיעימטמ םדא ינב דציכ הריבסמ ,ןוקיטפוא-ןפה רבדב ,וקופ לשימ ידי לע

                                                             
 

LOVEOS,  :ןלהל( RIVACYPNDERSTANDING U ,OLOVES J. ANIELD (2008) :לצא תויטרואיתה תוקדצהה תריקס תא לשמל ואר 89
UNDERSTANDING PRIVACY). 

 .ךליאו 101 'מעב ,םש 90
91 ISSEBNAUMN, 12 ש"ה ליעל. 
 .13 ש"ה ,ליעל ואר 92
 .89 'מעב ,79 ש"ה ליעל ,יטרפ בחרמ קהנריב 93
  .)2004( 856 ,842 )4(חנ ד"פ ,םינפה רש 'נ חרזאה תויוכזל הדוגאה 8070/98 ץ"גבב ,סינורג )זא וראותכ( טפושה תורעה תא לשמל ואר 94
 .MERICAARIVACY IN PESTRUCTION OF DHE T :AZEGNWANTED UHE T ,OSENREFFREY J (2001) :ואר 95
IVIL CETHINKING R :RIVACYPNTELLECTUAL I ,ICHARDSREIL N :ואר .תילאוטקלטניא תויטרפ תאז הניכ סדרא'ציר לינ 96

LIBERTIES IN THE DIGITAL AGE (2015).  
 אלכ הנבמ אוה ,"לוכ-האור" ,ןוקיטפוא-ןפה .)2014 ,תמגרתמ לאוי הלאינד( רהוסה תיב תדלוה :שינעהלו חקפל וקופ לשימ :ואר 97
 ,הרימש לדגמ בצינ רצחה זכרמב .םיינוויכ-דח םיסירת םהלו ,תיזכרמ רצחל םינופ םהו ,ופקיהב םייוצמ םיריסאה יאתש ,לוגע
 עמטומ בקועה טבמהש איה האצותה .םיפצנ םה יתמו םא םיעדוי םניא םינורחאה לבא ,םיריסאב תופצל אופא םילוכי םירהוסהו

 .םילוח יתבו רפס יתב םהבו ןוקיטפוא-ןפה לדומ יפל םיבר תודסומ ראית וקופ .םהב הטילש תגשומ ךכו ,םיריסאה לצא
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 ונתוהז תא חתפל תלוכיה תעגפנו ,ונלש יטרפה בחרמה עגפנ ,בקעמל םינותנ ונחנאש םימינפמ ונא רשאכ

 .ונתוישיאו

 םירשק תריציל םיבוט עקר יאנת רוציל תעייסמ תויטרפה םהבש ,םישיא-ןיב םירשק לש םה םירחא םילגעמ

 תעייסמ גוזה ינב ןיב תויטרפה םהבש ,םייגוז םירשק לשו )המודכו חוקל-ןיד ךרוע ,לפוטמ-אפור( םייעוצקמ

 לע הרימש לשב אקווד דחי תויחל ונל תרשפאמ תויטרפה ובש ,הליהקה לגעמ 98;תוימיטניאו ןומא רוציל

 תויטרפה ןבומכו ,הנידמה יפלכ םדאל שיש תוריחה תא תנייפאמ תויטרפה ובש ,הנידמה לגעמו ,"דוחל"ה

 .תוריחבה תויאשח ומכ ,םימיוסמ םייטרקומד םיכילהת לש םמויקל הבושח

 יפלכ ונלוכלו ,םידיגאת יפלכ םינכרצל ,הנידמה יפלכ םיחרזאל השורד תויטרפהש םישיחממ הלא םילגעמ

 הלולע תויטרפה יכ לוכל רורב .תטלחומ היהת תוכזהש תועבות ןניא תוקדצההש בל םישל בושח .םירחא םישנא

 םיסרטניא םע וא םירחא םינוגראו םישנא לש םירחא םיימיטיגל םיסרטניאו תויוכז םע תומיעל עלקיהל

 תושגנתהה תא ןוחבל שי ךרוצה יפל .הליחתכלמ תויטרפה לע ןגהל יואר עודמ ונל תוריבסמ תוקדצהה .םיירוביצ

 .םירחא םילוקישב תויטרפה לש

 תויטרפה לש הנבהה רומאכ אוהש ,ןהל ףתושמה ריצה תא תוהזל ונל רשפאמ הרומאה ךרדב תוקדצהה ןוגרא

 רובס ינאו 99,הנש םישימחכ ינפל ,הטילשכ תויטרפה תא חסינש ןושארה היה )Westin( ןיטסו ןלא .הטילשכ

 תוארוה תיברמ תא םגו ,תויטרפל תונושה תוינויעה תוקדצהה תא רתויב הבוטה הרוצב תפקשמ ןיידע וז הדמעש

 ןבומב ,המאתהב ,power-ו claim right( חוכו תוכז שי ,עדימה אשומ ,םדאלש העמשמ הטילשכ תויטרפ .ןידה

 תא רוסמל ונוצר םא טילחיש אוה עדימה אשומ .ויתודוא לע עדימל רשקב תוטלחה ומצעב לבקל )ינאידלפוה

 םא טילחהל חוכה תא דיקפהל ךירצ וידיבש אוה עדימה אשומ .םיאנת וליאבו ,הרטמ וזיאל ,רחאל עדימה

 הנכמה איה .המצעלשכ תויטרפל הקדצה הניא הטילשכ תויטרפה .המ םשלו םירחא םידדצל רבעוי עדימה

 יפלכ ,םידיגאתה יפלכ ,הנידמה יפלכ :תויטרפה לש הלועפה ירושימ לכב הלח איהו ,תובר תוקדצה לש ףתושמה

 ,ליעל ורכזנש ישיאה עדימה תנגה תונורקע תא תיבטימה הרוצב תראתמ הטילשכ תויטרפה .םירחא םישנא

 אשומל תרשפאמ עדימה ףסוא לע תלטומש העדוהה תשירד :םייקה ילארשיה ןידב םג הבר הדימב םיעיפומש

 ןורקע ;ומצעב הטלחה לבקל עדימה אשומל תרשפאמ תעדמ המכסהה תשירד ;םירבדה תא לוקשל עדימה

 ;הנושארה העדוהב וחסונש תורטמל הדומצ ראשית הנושארה המכסההש חיטבהל דעונ הרטמה תודימצ

 לשמל( תונלשרב ןיב ,עדימה אשומ לש הטילשב עגפי אל רחא םרוגש אדוול ודעונ עדימ תחטבאו תוידוסל תובוחה

                                                             
 

 ןידה תיב 'נ ינולפ 6650/04 ץ"גב ואר ,רחאה לש סרטניא תגשה םשל תחאה תויטרפב העיגפ ךות גוז ינב ןיבש תומיעב טרופמ ןוידל 98
 ןישוריגה ךילהב היארכ םיליבק םניא ימיטניא בצמב עבתנה תשא לש רתס ימוליצ( )2006( 581 )1(אס ד"פ ,הינתנ ירוזיאה ינברה
 ,עבתנה רביחש רפס םוסרפ רוסיא( )]8954/11 א"ע[ ינולפ ןיינע :ןלהל( )24.4.2014 ,ובנב םסרופ( תינולפ 'נ ינולפ 8954/11 א"ע ;)םהיניב
 .)תעבותה לש םיימיטניא םיטרפ רתיה ןיב ראית ובו

99 7 (1967) REEDOMFRIVACY AND P ,ESTINW F. LANA. 
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 לש תויוכזה ;)עדימ תכרעמל ץרופש רקאה( הנווכב ןיבו )תעדה חסיהב ותוא ףילדמו עדימל השיג ול שיש דבוע

 100.עדימב השענה לע הרקב םירצוי ונוקית תא שורדלו עדימב ןייעל עדימה אשומ

 תוינידמ"ו "שומיש יאנת" לש םילברוסמ םיכמסמב םיפצומ ונא ובש ןדיעב .דוחל תואיצמו דוחל הירואית ,ןכא

 ,וזכ תוינידמ ללוכ דיינ ןופלט רישכמב םיניקתמ ונאש ןומושיי לכ ובש ןדיעב ,ארוק וניא טעמכ שיאש ,"תויטרפ

 ונלש ישיאה עדימב ונלש הטילשה ,עדימב שומיש תולבגמ לוטנ טעמכו ףרוג ףוסיא ללכ ךרדב איה התיצמתש

 תא חונזל םישקבמש תולוק םיעמשנ םש ,תירבה תוצראב רקיעב ,םיידי ומירהש ימ שי 101.דואמ תשלחנ

 ידבעמ לע תורבגומ תובוח ליטהל םיעיצמ הז םוקמבו ,ישיאה עדימב עדימה אשומ לש הטילשה לע תוססבתהה

 תוינידמ תא םיארוק םידדובש יד םיתיעל .שואיי ידיל איבהל םיכירצ םניא םיישקהש רובס ינא 102.עדימה

 האיבמש תוחוקל תודגנתהל תעל תעמ םידע ונא תויתרבח תותשר לש ןדיעבו 103,םירחאה תא םיעדיימו תויטרפה

 תא קזחל יוארו םיינוגראו םייגולונכט םיעצמאב תויטרפה לע הנגהה תא רפשל ןתינ 104.הבוטל יוניש ידיל

 .הפיכאה

 תוכז ןיא םידיגאתל .םדא ינב לש ,תישיא תוכז איה תויטרפה :תויטרפ תוכז ןיא יתמ קיסהל רשפא ןאכמ

 םיעגונש םירחא םיסרטניא שי םידיגאתל .רחא לגעמ לכב וא םדאה לגעמב הל םיקוקז םניא םה .תויטרפל

 ,ידיגאתה וחוקל יפלכ תוידוס תבוח שי קנבל ,לשמל ךכ .םירחא םייטפשמ םילכב םיגשומ הלא לבא ,תוידוסל

 יללכו ןידה חוכמ תוידוס תבוח שי דיגאתה לש ןידה ךרועל ;תיאקנבה תוידוסה ןורקעו םיזוחה יניד חוכמ

 הנידמל 105.ןיא – תויטרפ לבא .ינחורה ןיינקה יניד יפל ונגויש םיירחסמ תודוס תויהל םייושע דיגאתל ;הקיתאה

 םילעופ םה :ירוביצה םדיקפת םושמ ןה ,םידיגאת םהש םושמ ןה ,תויטרפ ןיא יאדווב םירחא םיירוביצ םיפוגלו

 יאדווב ,תויטרפל תוכז דוע ןיא ורטפנש ימל םג .רבד םהל ןיא ,םמצע לשמו ,רוביצה ינמאנכ )לועפל םירומא וא(

                                                             
 

 ידיב תמיוסמ הטילש דיקפמ אוה ןהבו רצוי ןידהש שגפמ תודוקנכ עדימה לש דבעמלו ףסואל עדימה אשומ ןיב םיסחיה תגשמהל 100
 Niv Ahituv et al., New Challenges to Privacy due to Emerging Technologies and Different Privacy :ואר ,עדימה אשומ

Perceptions of Younger Generations: The EU PRACTIS Project, in PROCEEDINGS OF THE INFORMING SCIENCE AND 
EDUCATION CONFERENCE (INSITE) 1, 17 (2014). 

The Hirsch-Jonathan A. Obar & Anne Oeldorf , :לשמל ואר ,תויטרפ תוינידמ לש הנבהה-יאו האירקה-יא לע םירקחמל 101
Biggest Lie on the Internet: Ignoring the Privacy Policies and Terms of Service Policies of Social Networking Services 

(Working Paper, 2016), available at https://ssrn.com/abstract=2757465. 
,USINESSES BECOMMENDATIONS FOR R :HANGECAPID RRA OF ERIVACY IN AN PONSUMER CROTECTING P FTC :ואר 102

AND POLICYMAKERS 35 (2012). 
Contract Doctrine 2.0: Standard Form Contracting in the Age of Online –EZ. Zarsky,  & Tal Shmuel I. Becher:ואר 103

User Participation, 14 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 303 (2008). 
 Louise Story :2007 תנשב תשרה הפיסוהש onFacebook Beac םשב תורשפאל קובסייפ ישמתשמ רוביצ תבוגת תא ,לשמל ואר 104

& Brad Stone, Facebook Retreats on Online Tracking, THE NEW YORK TIMES, November 30, 2007,  
htmlhttp://www.nytimes.com/2007/11/30/technology/30face.. תושיכר לע שמתשמה לש "וירבח" תא העדיי וזה תורשפאה 

 .תינכותה תא הזנג תשרהו ,הזע תרוקיבב ביגה רוביצה .ןוזמאב רפס תשיכר לשמל ,םירחא םירתאב עציבש
 ,ובנב םסרופ( 46 'ספ ,תינומלא 'נ תינעמ 13-12-13359 )יצרא( ע"ע וושה .126 'מעב ,79 ש"ה ליעל ,יטרפ בחרמ קהנריב ואר ,ןוידל 105

 םירושקה ,םירחא םימעטמ ומש םוסרפ תא רסא ךא ,תויטרפל דיגאתה תוכזב עירכהלמ הדובעל יצראה ןידה תיב ענמנ םש ,)31.7.2014
 .תוינימ תודרטה לש ,וב רבודש ךילהה ביטב
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 ןיא – ןובזיע לש העיבתב וא ,תירוביצ תושרב ,דיגאתב רבודמ רשאכ ,ךכ םא 106.יחה םדאל ומכ הבחר תוכז אל

 .תויבמופל תויטרפה ןיב ןזאל ךרוצ ןיא אליממו ,הנגהל יואר תויטרפ סרטניא

 אללכמ וא תשרופמ המכסה שי ןהבש תוירוגטק רידגהל ןתינ תויטרפל תוכזה לש תוקדצהה ךותמ ,ךכל ךשמהב

 ךילהל שי םהבש םיבצמ ינשל יתנווכ הז גשומב ."העובט תוירוביצ" םהב שיש םיכילה םה הלא .עדימה תויבמופל

 ךכ .טרפה לש המכסה ,הליחתכלמ ,חינהל ןתינ ובש הז אוה העובט תוירוביצ לש דחא בצמ .שממ ירוביצ יפוא

 הבחר הצובקמ קלח אוהשכ וא ,רישיו ישיא ןפואב ול עגונ ונניאש ,ותוהמב ירוביצ ךילה םזוי םדא רשאכ ,לשמל

 תוריתע ,תינוטלש הטלחה וא קוח לש תויתקוח דגנ ץ"גבל תוריתע היפלש הקזח עובקל יואר ,םאתהב .דואמ

 גצייל רמייתמ עבותה ןהבש תוינכרצ תויגוסב תויגוציי תועיבת וא ,היינבו ןונכת יניינעב םיילהנמה טפשמה יתבל

 עדימב הטילשב ךרוצ ןיאו ישיא עדימ םהב ןיא ללכ ךרדב ."העובט תוירוביצ" לש םירקמ םה – תרזובמ הצובק

 ,םיוסמ יאופר לופיט הניינעש ץ"גבל הריתע ,לשמל ןכתית .הריתסל תנתינש הקזח רדגב איה וזכ העיבק .הז

 לשמל ,תויטרפב העיגפב תקסוע המצע איהש תיגוציי העיבת וא ,רתועה לש יאופרה ובצמ לע דיעמ הריתעה םצעו

 עדימה רשאכ םג ,הלאכ םירקמב 107.הרפוה םש םתויטרפש םינעוטו יטרקסיד תויורכיה רתאל ומשרנש ימ לש

 ללכ לע העפשה םהל שיש ,םהלש תונשרפ וא ,קוקיח וא הטלחה לוטיב :ירוביצו יללכ אוה שקובמה דעסה ,ישיא

 לע הדיעמ םיכילהה תטיקנ ,ללכ ךרדב םלוא .ועגפנש תויוכז שומימ וא ,הריתעה הרקמב יטנוולרה רוביצה

 הנעט ןעוטש ימו ,העובט תוירוביצ לש הקזח עובקל ןתינ ,ךכ םא .ומש תויבמופל ,ךילהה תא םזויש דצה תמכסה

 ןיא ,הלאה םיליגרה םירקמב .הנגהל היוארש תויטרפ תוכז ןאכ שי תאז לכב עודמ ענכשל לטנה וילע ,תרחא

 תוהז לש בולישמ רצונ העובט תוירוביצ לש ינש בצמ .םידדצה תומש תא םסרפל העינמ ןיאו ,תויטרפב העיגפ

 דצה איה הנידמה ובש ,ילילפה ךילהב בצמה הז .ברועמה םדאה לש המכסה ןיא םא םג ,ךילהה גוסו םידדצה

 .ךילהה יפוא תמחמ ללכ ךרדב תקדצומ איה םלוא ,תויטרפב העיגפ שי הלאכ םירקמב .םזויה

 יטרפ עדימ .3
 ךכמ תעבונ וז תודקמתה .םדאה לש ומשב איה תודקמתההו ,ןידה יקספב םסרפתמש עדימב אוה ןאכ ונניינע

 יעונמב םש שופיח תועצמאב איה ןיד יקספל עיגהל )םינטפשממ לידבהל( בחרה רוביצה לש הצופנה ךרדהש

                                                             
 

 תוננסמ לש הרדסל ףופכב ,ותומ רחאל םג תויטרפב ןיינע עיבהש ,יח םדא לש תויטרפה סרטניאב ריכהל םוקמ שי רתויה לכל 106
 ואר ,ןוידל .תורחא תורטמ תגשהל "תמה תויטרפ" רבדב הנעטב )לשמל ,החפשמ ינב( םירחא דצמ הערל לוצינ ןיאש אדוול ןתרטמש
 תינולפ ןובזיע 29490-05-12 )א"ת םולש( פ"ה ואר ,םושיילו ,)2008( 57 אל טפשמ ינויע "םייחה שפוחו םיתמה תויוכז" קהנריב לאכימ
 .)31.10.2012 ,ובנב םסרופ( רלפוק-ןמדלפ 'נ ל"ז

 ופשחנ "ןוסידמ ילשא" תויורכיהה רתא יבשחמל הצירפ תובקעב :תוהז תוביסנב ,לארשיבו תירבה תוצראב הררועתה וז היגוס 107
 םיעבותה תשקב התחדנ תירבה תוצראב .םישמתשמה תויטרפב העיגפל רשקב תויגוציי תועיבת ושגוהו רתאה ישמתשמ לש םיטרפ
 In Re Ashley Madison :ואר .העיבתהמ קחמיהל תאז ושקיבש ימל רשפא םש טפשמה תיבו ,םמש תא ריתסהל םייגוצייה

Customer Data Security Breach Litigation (E.D. Mo. 2016). תיב עבק ,לארשיב השגוהש קוידב ןיינע ותואב תיגוציי העיבתב 
 ותוהז ראשית ןוידה ךלהמב תוחפל ךא ,תוחותפ םייתלדב להנתי ןוידה יכ ,תעבתנל ורסמיי יגוצייה עבותה יטרפ יכ יזוחמה טפשמה
 םיניינועמ םניא הצובקב םיעבותה לכש חינהל שי :ךילהה לוהינו תויטרפ ימעטב תאז קמינ טפשמה תיב .ויטרפ ומסרופי אלו היוסח
 םימיאתמה םיבלשב הצובקהמ תאצל וא גוצייל דגנתהל ולכוי הצובקה ירבח .העיבתה תא לכסת םיטרפה תפישח ןכלו ,םמש םוסרפב
 .)9.10.2016 ,ובנב םסרופ( .Avid Life Media Inc 'נ ינומלא ינולפ 16319-09-15 )'רמ יזוחמ( צ"ת ואר .ךילהה לש
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 :תיללכה הלאשה תא לאשא ,םש לש ותועמשמ תא ןחבאש ינפל ?"יטרפ עדימ" אוה םדא לש ומש םאה .שופיח

 108?ןידה תנגהל יוארה יטרפ עדימ והמ

 א קרפב תוטרופמה תויקיזנה תולוועה ,לשמל .םימיוסמ םיבצמב םדאה לע הנִגמ תויטרפל תיסאלקה תוכזה

 אל ןויעב ,רתס תנזאהב ,תומיוסמ תוביסנב ומוליצב ,םדא לש תיזיפ הדרטהב תוקסועש תויטרפה תנגה קוחל

 ןתינ ,ןבומכ( םדאל רושקש עדימב אוה שגדה ,תיגולונכט הביבסב 109.ותומדב ירחסמ שומישב וא בתכמב השרומ

 קלח ,ןכאו .)המודכו לוקב ,םוליצב אטובמש ,עדימב הטילשכ תיסאלקה תויטרפה יבצמ תא םג גישמהל

 וא ןידב העבקנש תוידוס תבוח תרפה :עדימב ןירשימב תוקסוע תויטרפב העיגפה לש תויקיזנה תולוועהמ

 ,חנעפל ונל םיעייסמ הלא םיבצמ 110.ימיטניא עדימ םוסרפו רסמנ המשלש הרטמל אלש עדימב שומיש ,םכסהב

 שי עודמ ריבסמ ,תויטרפל תוכזה תוקדצהב ,םדוקה ןוידה םג .תויטרפה תנגהמ הנהנש עדימ והמ ,המ תדימב

 לכל וא( ולרוגב טולשל םדאל רשפאמ אוה ,תוישיאהו תוהזה תא ףקשמ עדימה :םדא לש יטרפ עדימ לע ןגהל

 .םיינוציח תוברעתהו הבתכה אלל ,ומצעב וייח רופיס תא בותכלו ,)תוסנל תוחפה

 ילבמ ,"םדא לש םייטרפה וינינע" יוטיבב שמתשמ תויטרפה תנגה קוח .ונתכאלמ תא לקמ וניא קוחה םלוא

 ,ינימה ורבע תוברל" :םיגדמו "םדא לש םיישיאה וייח תענצ"ל סחייתמ קוחה ,עדימ םוסרפל רשקבו ,ורידגהל

 רשקב ,"עדימ" גשומה תא רידגמ קוחה ,הלא םייוטיב דצב 111."דיחיה תושרב ותוגהנתהל וא ,ותואירב בצמל וא

 בצמ ,ותושיא תענצ ,ישיאה ודמעמ ,םדא לש ותוישיא לע םינותנ" :)קוחל ב קרפב( עדימ ירגאמ לש הרדסהל

 :"שיגר עדימ" לש רתוי הרצ הרדגה ,הז דצבו ,"ויתונומאו ויתועד ,תיעוצקמה ותרשכה ,ילכלכה ובצמ ,ותואירב

 112."ויתונומאו ויתועד ,ילכלכה ובצמ ,יתואירבה ובצמ ,ותושיא תענצ ,םדא לש ותוישיא לע םינותנ"

 לש רדסהל רשקבו תויטרפה תולוועל רשקב( קוחבש םינושה םירדסהה תלעפהל הדימה תמא ,תורחא םילימב

 בחר ןפואבו ,תונומאו תועד לע עדימ ,ילכלכ ,יתואירב ,ימיטניא עדימ :םש םייונמה םיניינעה איה )עדימ ירגאמ

 תמצמצמ תונשרפ ןיב וענו ,הז ןורחא יוטיב תונשרפב וטבחתה טפשמה יתב ."םדא לש םייטרפה ויניינע" ,רתוי

 םאתהב תקצל שי ןיינעו ןיינע לכב יטרקנוקה ונכות תאש תרגסמ יוטיבכ" תאז האור תינכדע הדמע 113.הביחרמל

 לש תויטרפו תויבמופ לש היגוסל העש יפל הגלז אל וז תונשרפ ,םוקמ לכמ 114."םרשקהלו םירבדה תוביסנל

 יתב קוחל )ד(70 ףיעסבש "הרומח העיגפ" יוטיבה אוה ,וניארש יפכ ,קוחב שיש ןגועה ,הז ןיינעב .ןיד יקספ

                                                             
 

 .ךליאו 191 'מעב ,79 ש"ה ליעל ,יטרפ בחרמ קהנריב ואר ,הבחרהל 108
 .תויטרפה תנגה קוחל )6(2-)1(2 'ס 109
 .תויטרפה תנגה קוחל )11(2ו )9(2-)7(2 'ס 110
 .תויטרפה תנגה קוחל )11(2 'ס 111
 .תויטרפה תנגה קוחל 7 'ס 112
 ץ"גב ;)1994( )ןהכ-גרבסרטש תטפושה( 835 ,)ךב טפושה( 821 ,808 )3(חמ ד"פ ,הרוטנ 'נ עדימה ירגאמ םשר 439/88 א"ע ואר 113

 'נ קידצ 6902/06 א"ער ;)2008( תויח )זא הראותכ( תטפושה לש הניד קספל 20 'ספ ,167 )4(בס ד"פ ,זוע 'נ הפיח תטיסרבינוא 844/06
  .224-220 'מעב ,79 ש"ה ליעל ,יטרפ בחרמ קהנריב םג ואר ןוידל ;)2008( 59-58 ,52 )1(גס ד"פ ,מ"עב ץראה ןותיע תאצוה

 ,ובנב םסרופ( לברא תטפושה לש הניד קספל 23 'ספ ,תיתלשממה תורבחה תושר 'נ עדימה שפוחל העונתה 9341/05 ם"עע 114
19.5.2009(.  
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 רתומל אל 115.תויטרפל תוכזה תבילב םייוצמכ םימיוסמ םיניינע ורידגה טפשמה יתבש וניאר ,ךכ םשל .טפשמה

 116.םייאופרו םייתחפשמ ,םיימיטניא םיניינע םה הלא םיניינע היפלש ,רגיצנד טפושה לש ותרדגה תא ריכזהל

 אליממו ,תויטרפ לש תנגומה הבילב ןוילעה טפשמה תיב ןיחבה ,תורחא תויטרפ תויגוסב הקסעש הקיספב םג

 117.תוחפ םינגומש םיילושב

 ,תויטרפב "הרומח העיגפ" יוטיבה תונשרפלו ,"שיגר עדימ"ו "עדימ" ,"םדא לש םייטרפה ויניינע"ל ףתושמה

 ידכ קיפסמ םיבושחכ םימיוסמ עדימ יגוס רידגהל םיסנמ טפשמה יתבו קוחה :ןכות תוססובמ תורדגה ןהש אוה

 יגוסב םיקסוע םיקוח לש הרדס .ילרדפה ינקירמאה טפשמב םג הטוקנ המוד השיג .לעפות תיטפשמה תוכזהש

 ,יאופר עדימ לש םיטביה רידסמש קוח ,יטנג עדימ יטביה רידסמש קוח ,לשמל ךכ :םנכות יפל םימיוסמ עדימ

 ,םיססובמש הקיקח ירבד ינש םש שי 118.יפיצפס קוחה ךכ ידכ דע – ואדיו יטרס תלאשה לע עדימ רידסמש קוח

 תוהז לע ססובמש ,ינשהו ,הנידמה ידי לע עדימ ףוסיא רידסמש קוח – עדימה ףסוא םרוגה לש ותוהז לע דחאה

 .ילרדפה ןידב ןגומ וניא ,שרופמב רדסומ וניאש עדימ 119.םידלי – עדימה יאשומ

 הנניא ,השדחה היצלוגרב ןה הביטקרידב ןה ,ישיא עדימ לש םש תטרופמה הרדסהה .תרחא תיפוריאה השיגה

 רשאכ םג ,וניכרצל הזמ בושחו ,לעפומ ןידה ,םדא ההזמ עדימ רשאכ :םדא לש ויוהיז לע אלא ןכות לע תססובמ

  120.ןידה לעפוי ,)identifiability( עדימה ךותמ ותוהזל ןתינ לבא ,ןירשימב םדאה תא ההזמ וניא ןידה

 םיילוש אליממו תנגומ "הביל" תרצויו עדימה ןכות יפל הנגהל יוארה תויטרפה סרטניא תא ההזמש השיגה

 הביבסב םלוא .ודבל דמוע עדימ ןותנ לכ הבש ,תיגולנא הביבסל המיאתמ ,תוחפ תנגומ תויטרפה םהבש

 .תויטרפה תבילב יוצמ חרכהב אלו םימת ומצעלשכ םהמ דחא לכש ,םינוש עדימ יטירפ ןיב רשקל לק ,תילטיגיד

 םשרמב ,לשמל( ףסונ עדימ לכ אלל ולש תוהזה רפסמו םדא לש ומש תא אצמנ דחא םוקמב רשאכ ,לשמל

 רפסמ םע ךא ומש ןויצ אלל םדא לש ויסכנ וטרופי רחא םוקמבו ,)תשרל ופלד םייקוח אלה ויקתועש ןיסולכואה

 ,דחא םוקמב יתחפשמ בצמ לע ןותנ םינייצמ רשאכ .םדאה תא תוהזלו עדימה יגוס ןיב בילצהל לק – ולש תוהזה

 עדימה יטירפ תא רבחל לק – האלה ןכו ,רחא רשקהב תיטילופ העד לע ןותנ ,רחא םוקמב ילכלכ בצמ לע ןותנ

                                                             
 

 .59-57 ש"הל טסקט ,ליעל ואר 115
 .ליעל 58 ש"ה דיל טסקט ואר 116
 ימיטניא עדימ הללכ ותלילעש רפס ןודנ ובש ,גרבלוס טפושה לש וניד קספל 144 'ספ ,98 ש"ה ליעל ,]8954/11 א"ע[ ינולפ ןיינע ואר 117
 ,"ינוציחה םייחה לגעמ"מ לידבהל ,םדא לש "ימינפה םייחה לגעמ" :תויטרפל תוכזה תביל תא רידגה גרבלוס טפושה .תעבותה לע
 .םהיניבש "םימודמדה רוזא" לש ךוותהמו

,Health Insurance (2008) 233, 122 Stat. 881–110 No. Pub.L. Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA) ; :ואר 118
Portability and Accountability Act (HIPAA) Pub.L. 104–191, 110 Stat. 1936 (1996); Video Privacy Protection Act, 18 

U.S.C §2710 (1988), המאתהב. 
Privacy Act of 1974, 5 U.S.C. § 552(a) ; (COPPA), 15 U.S.C. §§  Children’s Online Privacy Protection Act ואר 119

 .המאתהב ,(1998) 06–6501
" ny information relating to an identified or identifiable natural person (‘data[a] :איה היצלוגרב ישיא עדימ תרדגה 120

subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to 
an identifier such as a name, an identification number […]", ל )1(4 'ס ואר-GDPR. 
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 תא ובוחב ןמוט ,ההוזמ יתלבו ימינונא ןושאר טבמב הארנש הזכ םג ,עדימ לכ טעמכ ,וזכ השיג יפל .וידחי

 הטלקנ וז הדמע 121.היצזימינונאה לע חלכה דבאש :היגולונכטה ישנא תדמע ןכא וז .םדאה יוהיזל לאיצנטופה

 הדימה תמא תא שרופמב ןמלגופ טפושה ץמיא ,םדא לש ותיב םינפ תיימדהב קסעש הרקמב .טפשמה תיבב םג

 רשפאמ ןכא םסרופש עדימ יכ רמול יצמת יתמ" :םדא לש ותויטרפ העגפנש העיבקל יאנתכ םדא לש ויוהיז לש

 תויטרפב העיגפ םוקת אל יכ איה הבושתה יכ הארנ ,תיצמתב ?ותויטרפב העיגפ המק םנמאש ךכ ,םדא תוהזל

 ןיבל םסרופש עדימה ןיב רושקל לוכי אל ריבס םדאש לככ :ונייה ,תמייקתמ הניא 'יוהיז'ה תשירד ובש םוקמ

 רשקל רמולכ ,עדימ לש היצזימינונא-הד עצבל תורשפאה לע םג דמע טפושה 122.]רוקמב השגדהה[ "יפיצפס םדא

 רשקב םג המשייל יוארו ,"תיסאלק תויטרפ"ל רשקב העבוה וז הדמע 123.םדא תוהזל ידכ םידרפנ עדימ יטירפ

 .עדימב תויטרפל

 ,"שיגר עדימ" .דבלב ןכותה לע ססבתהל דוע לוכי וניא הנגהל יוארה תויטרפה סרטניא יוהיזש הלוע רומאהמ

 אבש טפשמה יתב קוח ןוקיתו והילא ןיינעב ןידה קספ .הנגהל יוארש עדימ יאדווב אוה ,קוחב ותרדגהכ

 ,וז השיג םיפקשמ ,ףוג יקזנ לע תועיבתב םדא לש תויטרפל רשקב תויטרפ לש לדחמ תרירב ועבקש ,ויתובקעב

 לוחיש ןפואב ןגומה עדימה לגעמ לש הבחרהלו ינשרפ יונישל איבהל ךירצ יגולונכטה יונישה םלוא .היואר איהו

 השיג יפל .ותוהזל לוכי וא םדאה תא ההזמ אוה ךא ,תוחפ שיגר ומצע ינפבש עדימב רבודמ םהבש םיבצמב םג

 :בל םישל בושח .הנגהל יואר ההזמ עדימ טירפ לכ ןכלו ,תויטרפה "תבילב" תויהל לאיצנטופ שי ןותנ לכל ,וז

 אוה רשאכו םא גוהנל שי דציכ ךשמהב ןחבא ,הזכ עדימל רשא .הנגהל יוארש עדימ והמ ןחוב ינא הז בלשב

 .תויבמופה ןורקעב שגנתמ

 .הז םוחתב יפוריאה ןידל ילארשיה ןידה לש אליממ תמייקה הברקל המיאתמ ןגומה עדימל הביחרמ תונשרפ

 וינינע"( קוחבש םייוטיבב "םדא לש" השגדהב ,ןמלגופ טפושה קספש יפכ ,אצמנ וז תונשרפל ירוטוטטסה ןגועה

 םג וז 124."םדא לש םייטרפה ויניינע" יוטיבה תא םיטפושהמ קלח ושריפ םג ךכ ,רומאכ .)"םדא לש םייטרפה

 ב קרפ תונשרפל יארחאש הלשממב יעוצקמה ףוגה ,םיטפשמה דרשמב תויטרפה תנגהל תושרה לש התדמע

 לש עדימו ,ללכב ההזמ עדימ לש יפיצפסה הרקמה תא ןוחבל ןתינ ,"יטרפ עדימ" לש וז הנבה עקר לע 125.קוחל

 .ןיד יקספב עיפומש ,טרפב תומש

                                                             
 

 Latanya :ואר .תירבה תוצרא יחרזאמ %87 תוהזל וקיפסה ןימהו הדילה ךיראת ,ראודה דוקימ לע םינותנש אצמ עודי רקחמ 121
Sweeney, Foundations of Privacy Protection from a Computer Science Perspective, in PROCEEDINGS, JOINT 

STATISTICAL MEETING, AAAS (2000). ואר ,היצזימינונאה לש לעופב לוטיבה לש תיטפשמה תועמשמב ןוידל: Paul Ohm, 
Broken Promises of Privacy: Responding to the Surprising Failure of Anonymization, 57 UCLA L. REV. 1701 (2010).  

 ןיינע :ןלהל( ).201323.1 ,ובנב םסרופ( ןמלגופ טפושה לש וניד קספל 18 'ספ ,ידרו 'נ מ"עב תולכירדא ןמסטוג .א 1697/11 א"ע ואר 122
 .ןמלגופ טפושה לש וניד קספל 14 'ספ ,9 ש"ה ליעל ,)הניטק( תינולפ ןיינע םג ואר .)ןמסטוג

 .ןמלגופ טפושה לש וניד קספל 22 'ספ ,םש ,ןמסטוג ןיינע 123
 שי"( )1994( 835 ,808 )3(חמ ד"פ ,הרוטנ 'נ עדימה ירגאמ םשר 439/88 א"עב ןהכ-גרבסרטש תטפושה לש התדמע תא דחוימב ואר 124
 הווהי םהמ תלבקתמה היצמרופניאה םע םיטרפ רפסמ לש ףוריצ וליאו ,םדא לש 'יטרפה ונינע' הווהי אל ומצע ינפב טרפו טרפ לכש
 .)"הזכ ןיינע

 .).201221.10( "ןהב תוטלקנה תונומתה ירגאמבו בקעמו החטבא תומלצמב שומיש" 4/2012 עדימה ירגאמ םשר תייחנהל 2.7 'ס ואר 125
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 ןידה יקספב תומש .4
 יטרפ עדימ םה תומשה םאה :ןיד יקספב תומשב תויטרפה טביה איה רוריבל הלאשה .דקמתהל רשפא תעכ

 ?ןגומ

 םש לש ותועמשמ )א(

 הדלז תררושמה לש תונובנה היתולימבו ,ינתוהז-ישיאה דממב ורובעב הבר תובישח שי םדא לש ומשל

 םידחא םיכוסכס הקיספב םירכומ ."ומיאו ויבא ול ונתנו ,םיהולא ול ןתנש םש שי שיא לכל" ,יקסבוקשימ

 םלוא 127.תומש לש םינוש םיטביה רידסמש דחוימ קוח םג שי 126.תומשב תברעתמ הנידמה הבש ךרדב וקסעש

 תואצותבו ,טנרטניאב שופיחה יעונמב תומש לש ימוימויה שופיחב דקמתא .ןאכ רבודמ םהבש םיבצמה הלא אל

 ,ברועמ היהש םדא לש ומש םוסרפל רשקב ןגומש תויטרפה סרטניא והמ .םילעמ הלא םישופיחש הקיספה ןמ

 ?תיטפשמ תוניידתהב ,תרחא ךרדב וא דעכ ,ןיד לעבכ

 ,ונירכמל עודי אוה ,םייטרפ תוריש יקפס ידיב ,היתויושרו הנידמה ידיב אצמנ אוה .ידמל יבמופ ןותנ אוה ונמש

 םויכו ,רפס וא רויצ ומכ תוריצי לע המיתחב לשמל ,םימיוסמ םירשקהב םמצעב םמש תא םימסרפמ םיברו

 םמשב קר שמתשהל םישמתשמהמ תושרוד ,קובסייפ ומכ ,ןקלחש ,תויתרבחה תותשרב ימוימוי ןפואב

 ?םדא לש ומשב יטרפ המ ,ךכ םא 128.יתימאה

 תומיא אוה דחאה :םינבומ ינשב םדא לש ויוהיזל יעצמא אוה םש :אלממ םשהש היצקנופב תאצמנ הבושתה

 לש ,"דחאל דחא" לש האוושה תכרענ הז בצמב ?אוהש ןעוט אוהש ימ אוה םדאה םאה :)authentication( תוהז

 ונלש תוהזה רפסמ ומכ ,רחא םרוג ידי לע וננעמל קפוהש ןותנ תויהל הלוכי היארה .תרחא היאר לומ םדאה

 ןותנ וא ,המסיס ומכ ,םדאל קר עודיש עדימ ,רחא דצ ידי לע הקפנוהש הנימא הדועת ,הנידמה ידי לע עבקנש

 האוושה תכרענ הז בצמב .)identification( הצובק ךותמ דחא םדא לש ורותיא אוה ינשה בצמה .ידוחיי ירטמויב

 .עדימ רגאמ לומ וא ישונא ןורכיז לומ םדאה לש ,"םיברל דחא" לש

 ,רתוי תובכרומ תוביסנהש לככ .תוביסנל ,יוהיזה יעצמא תאו )רותיא וא תומיא( יוהיזה בצמ תא םימיאתמ ונא

 טמופסכמ ףסכ ךושמל ידכ .רתוי םיבכרומ יוהיז יעצמא טוקננ ,רתוי הקזח תישיא וא תילכלכ תועמשמ ןהל שיו

 ונחנאש והשמ בולישב )סיטרכ( םיקיזחמ ונחנאש והשמ תועצמאב ,)תוהז תומיא לש ןבומב( םיהדזמ ונחנא

 הוושמ דיקפהו ,תוהז תדועת תועצמאב םיהדזמ ונחנא ,דיקפ לומ תיאקנב הלועפ עצבל ידכ .)המסיס( םיעדוי

 אדוול הדעונש הקידב ,ןיסולכואה םשרמ ינותנל ןווקמ ןפואבו ,ונינפ רתסלקל )הנומתה( הדועתה ינותנ תא

 לצא ישונא יוהיזבו ,)ןוכרד( תדחוימ הדועת תועצמאב םיהדזמ ונחנא ,ץראהמ תאצל ידכ .הנימא הדועתהש

                                                             
 

 .)1993( 749 )1(זמ ד"פ ,םינפה דרשמב ןיסולכואה םשרמ לע הנוממה ׳נ תרפא693/91 ץ"גב לשמל ואר 126
 .1956-ז"טשתה ,תומשה קוח 127
 .www.facebook.com/terms :קובסייפ לש שומישה יאנתל 4 'ס ואר 128



 
 

 
 

 

26 

 ךרוצ ןיא ללכ ךרדב ,תונחב רצומ שוכרל ידכ ,תאז תמועל .ירטמויב יוהיז יעצמאב וא תולובגה תרטשמ דיקפ

 .ללכב יוהיזב

 םהבש םינוש תומוקמב םיהדזמ ונא םשה תועצמאב .לבוקמו לוז ,טושפ יעצמא אוה םֵשה ,יוהיזל םיעצמאה לכמ

 חרכה ןיאו( הנמזהה ףוסיא םשל הפקה תיבב ונמש תזירכב לחה ,ירוביצ וא יטרפ – תוריש םישקבמ ונחנא

 תא שמשמו ןיסולכואה םשרמב דעותמ ונמש .םילוח תיבב יאופר תוריש תלבקב הלכו ,)יתימא םש רוסמל

 וא םיסיטרכמ הנושב ,ותוא םידבאמ ונניאו ונמש תא םיחכוש ונניאש םושמ ,חונ יעצמא אוה םשה .הנידמה

 ,המימי םימימ לבוקמ אוהו ,תוירטמויב תוכרעמ ומכ תיגולונכט תכרעמב ךורכ וניאש םושמ לוז אוה ;תודועת

 היגולונכט לש התסינכמ לשמל הנושב ,תויתרבח תומרונ רגתאמ ונניא יוהיז יעצמאכ םשב שומישה ךכיפלו

 .ילנויצקנופ אוה םשה רמולכ ,דיקפת אלממ אוהש הלעמ םשב וזה תולכתסהה 129.ונייחל תירטמויב

 םגו םישנל םג םישמשמש םיבר תומש שי יכ םא( םדא לש ונימ לע דיעהל יושע אוה .ףסונ עדימ אשונ םשה

 םירבג לש תומשכ רבעב םיצופנ ויה הנוי וא החמש תומשה ,לשמל( יתדע אצומל זומרל יושע אוה ,)םירבגל

 ןפל דחוימב םישיגרש ימו ,)דמחומ אוה לארשיב ץופנה םשה ,לשמל( תדל ,)ידרפס אצוממ םישנ לש וא םיזנכשא

 130.רחא עדימ וא ,םשה ןתונ לש תיטילופ הדמע לע עדימל םיזמר תומשב אורקל םייושע ,תומש לש יגולויצוסה

 איהש ,"עדימ תוהזל תוכז"ב ריכהל עיצה גרוא דעלא .םדא לש ויוהיזל חתפמכ םשב שומישב אוה ונניינע ,ןאכ

 ןיב רשקה תא קתנמ רחא םרוג םהבש םיבצמב דקמתה גרוא 131."ותוא ראתמה עדימה ןיבל םדא ןיב רוביחה"

 ,ןאכ .תינודז עדימ תקיחמ וא ףוליס ,תוזחתה לש בצמב לשמל ,תיעדימה ותוהזל ותוכזב עגופ ךכו ,עדימל םדאה

 132.הזה קותינה תא שורדל םדא לש ותוכז :ךופהה בצמב רבודמ ,ןיד יקספ לש תנווקמ הפישח לש היגוסב

  .תפסונ תוכזב הרכהב ךכ םשל ךרוצ ןיאש רובס ינאו ,תויטרפל תוכזהמ תעבונ השירדה

 עדימל ונתוא רשקמ םשה .ויתודוא לע עדימל עיגהל םישקבמ ונא ,תשרב םדא לש ומש תא םישפחמ ונא רשאכ

 םירבג ,הדובע ןויאיר ינפל םידמעומה תא תשרב םישפחמ םיקיסעמ .דואמ םיצופנ תשרב םש ישופיח .רחאה

 םישנא תשרב םישפחמ םירחא .הנושארה השיגפה ינפל דוע גוזה תונבו ינב לש םמש תא תשרב םישפחמ םישנו

 אוה םויכו 133,"ריהי שופיח"ל בשחנ רבעבש המב ,םמצעב םמש תא םישפחמ םישנא .תויעוצקמ תוביסנב ושגפש

                                                             
 

 תוהזה תודועתב ,2009-ע"שתה ,עדימ רגאמבו יוהיז יכמסמב םיירטמויב יוהיז ינותנו םיירטמויב יוהיז יעצמא תללכה קוח יפל 129
 יבא ואר ,ןוידל .הבר תירוביצ תרוקיבב הוול קוחה .ופקיהב םוצע ירטמויב רגאמ םקויו םיירטמויב םינייפאמ ועמטוי םינוכרדבו

 .)2016( 41 ,46 תרוקיבו הירואית "ילארשיה הירטמויבה טקיורפב יתרוקיב ןויע" ונאיצרמ
 ןהכ ירואו ןזח ריאמ( 27 הירוטסיהו ןורכיז ,תוברת "טפשמ ,ןורכיז ,םש" ןהכ ילינ ואר ,טפשמה רשקהבו ללכב תומש לש תועמשמל 130
 .)2012 ,םיכרוע

 םויקל םדא לש ותוכז איה עדימ תוהזל תוכזה" ,רחא חוסינבו .)2010( 429 ,423 גל טפשמ ינויע "עדימ תוהזל תוכז" גרוא דעלא 131
 .437 'מעב ,םש ,"תלוזה תעדותב םייקתהל ותוהזל םירשפאמה עדימה ינונגנמ לש םתוניקתל ותוכז השעמל יהוז ]...[ ולש עדימה תוהז

 תויטרפב תעגופ אלא ,עדימ תוהזל תוכזה תא תאטבמ הניא םדא לע עדימ לש היופכ הפישח יכ ריעהו ,הזכ בצמל זמרו םירטה גרוא 132
 .438-437 'מעב ,םש .תוימינונאבו

 ,research Center, 2010) Pew( Reputation Management and Social MediaMary Madden & Aaron Smith , :לשמל ואר 133
le atavailab, -http://www.pewinternet.org/files/old

media//Files/Reports/2010/PIP_Reputation_Management_with_topline.pdf )ריהי שופיח" חנומב שמתשמ וניא חודה"(. 
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 ,ךכ 134.יטנרטניאה ןדיעה תא םירטהש ,ןמפוג גניוורא גולויצוסה לש עלוקה וחנומכ ,"םשור לוהינ" לש ןיינע

 .םלוכ תא םישפחמ םלוכ

 םינהנ 135,"יול רמת" וא "ןהכ םעונ" לשמל ,ץופנ םש םהל שיש ימ .ןתוכיאב תומוד תואצות בינמ שופיח לכ אל

 ימ .ומש סיסב לע קר םדא ותואל םימיוסמ עדימ יטירפ ךיישל השקמש ,המוד םש םיאשונש םישנאה יובירמ

 לכב 136."ילאפר רב" ומשש רענ לשמל ,הזה עדימה לפרעמ םינהנ ,םסרופמ םדא לש ומשל ההז םש םהל שיש

 .עדימ לש רושיקלו יוהיזל יזכרמ חתפמ אוה םשה ,םירקמה ראש

 ?יטרפ אוה םש םאה )ב(

 ןתינ ,בולוס לש הימונוסקטה יפל ?תויטרפל ונתוכז תעגפנ ,תשרב ונמש תא שפחמ רחא םדא רשאכ םאה ,ךכ םא

 יביטמרונ רבסה ולצא ןיא רומאכ םלוא C11(,137( השיג תרבגהו ,)ולש גוויסב B4( יוהיז לש בצמב רבודמש רמול

 תשרב שופיח יעונמ לש תיתרבח-תיגולונכטה תכרעמה לש התסינכ ,םואבנסינ תטישל .תויתייעב ךכב שי םא

 םוקמבו ,הברהב שיגנ תעכ אוה ,תיגולנאה הביבסב תוחפ שיגנ היהש עדימ :עדימה תמירז יללכ תא התניש ונייחל

 תועצמאב ןיד יקספב עדימ שפחל רשפא ,קית רפסמ יפל וא ,םיניינע חתפמב עבקנש יפכ ,אשונ יפל עדימ רתאל

 וא ליעומ הזה יונישה םא תיביטמרונ היחנה ןיא ,הלצא םג םלוא .ולוכ ןוידה תא עינמ ןכא הזה יונישה .םש

 .תוכזה תוקדצהל הנפנ ,ךכ םא .ואל םא תיתייעב הרוצב תויטרפב עגופ אוה םא ,קיזמ

 ,רמולכ( ישפוח ןוצרמו עדומ ןפואב תאז השועו ,רחאל עדימ רסומ םדא רשאכ ,הטילשכ תויטרפ לש הדמעה יפל

 ךילה םזוי םדא רשאכ 138.ויתודוא לעש עדימב הטילשה תא םדאה ידיב דיקפהל שי ,)תעדמ המכסה לש ךרדב

 םיטרפה תריסמ 139.יטפשמה ךילהה לוהינ םשל יחרזאה ןידה רדס יפל ונממ שרדנש עדימ רסומ אוה ,יטפשמ

 .ךילהה לוהינ םשל יטפשמה ךילהה לש םיוסמ לגעמל עדימ רוסמל תעדמ המכסה איה ךילהה לוהינ ךרוצל

 .תורחא תורטמל עדימב שמתשהל תושר תשקבמ הניא טפשמה יתב תכרעמ

 אוה ,העיבת םזוי םדא רשאכ ךכו ,תויבמופ לש ,תיללכ ,תפסונ הרטמ ובוחב ללוכ ךילהה לוהינש רמול ןתינ םאה

 רובס ינא םלוא ,הריבסו תירשפא תונשרפ וז ,ןושאר טבמב ?םיפסונ םילגעמל םג ומש תצפהל אללכמ םיכסמ

                                                             
 

 .)1989 ,םגרתמ ןנוג המלש( םוימויה ייחב ינאה תגצה ןמפוג גניוורא 134
 "2016 לארשיב החפשמ תומש" הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ואר .לארשיב םידוהי ברקב םיצופנה החפשמה תומש םה יולו ןהכ 135

)2017(: www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201711051. םיצופנה תומשהמ םה רמתו םעונ 
 :)2018( "2016 ידיליל ונתינש םיטרפה תומשה" הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ואר .לארשיב םיידוהי תונבלו םינבל

www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201811039. 
www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- ,.162013.5 ,תונורחא תועידי – Ynet "ילאפר רב םיארוק יל םג" רקוב ןר ואר 136

4801140,00.html. 
 .89 ש"ה ליעל ,RIVACYPNDERSTANDING U ,OLOVES ואר 137
 .ויתודוא לע עדימ הלגי ימל טילחהל םדא לש ותוכז רמולכ ,rivacyPisclosural "D" הזה הרקמב עדימה תא רידגה ינקירמא דמולמ 138
  .29 ש"ה ליעל ,Hubener ואר

 ותוהזש םדא עובתל תורשפאה תא לספ ןוילעה טפשמה תיב .1984-ד״משתה ,יחרזאה ןידה רדס תונקתל )3(9-ו )2(9 ,)ב(א7 'קת ואר 139
 .)2010( 664 )3(גס ד"פ ,מ"עב םיימואלניב קזב יתורישל הרבחה ]1995[ .יס.יט.יא קרב 'נ רומ 4447/07 א"ער ואר .ללכ העודי הניא
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 םנויסינמ ןיב ,תעדל םיכירצ וא םיעדוי םיניידתמש רמאנ ,וזכ תונשרפ יפל .בצמ לכל המיאתמ הניא איהש

 םהש רמאנ .תוחותפ םייתלדב ליגרב םילהנתמ םינוידש ,םילבקמ םהש יטפשמ ץועיי תובקעב ןיבו םתעידימו

 םייושע םיאנותיעש םיעדוי םהשו ןיזאהלו תופצל ,םינוידה םלואל סנכיהל םילוכי רוביצה ןמ םישנאש םיעדוי

 ףקיה :יוניש לש עגרב םיאצמנ ונחנא םויכ .םימסרפתמ ןידה יקספש םג םיעדוי ,רתוי םיאיקבש ימ .חוודל

 ,הריהמ וזה רבעמה תפוקת .שופיחה תורשפאו תנווקמה הפישחה לשב ,תרכינ הדימב םינתשמ ותושיגנו םוסרפה

 .אללכמ המכסה לש תונשרפה תחת תרתוחו

 תויפיצה ןחבמ אוהו ,תויטרפ סרטניא תוהזל עייסל דעונש ,הקיספב חתופש יטפשמ ןחבמ לעפומ תירבה תוצראב

 שיש רמאנ ,)תיביטקייבוא( הריבס וז הייפיצו ,תויטרפל )תיביטקייבוס( הייפיצ םדאל שי רשאכ 140.תוריבסה

 ןחבמ יפל חרכהב אלו – עדוי רוביצה המ – יוצמ ןיינעכ תנחבנ תוריבסה ,םש .הנגהל יואר תויטרפ סרטניא

 ,תנווקמה הפישחה תא ריכמ וניא רוביצה דוע לכ :ןחבמה תא רגתאמ יתרבח-יגולונכט יוניש לש בצמ .יביטמרונ

 ,םאתהב .דבלב םיוסמה יטפשמה ךילהה לוהינל שמשי רסמנש עדימהש רמולכ ,יטרפ עדימהש בושחל יושע אוה

 תאצותכ תשרב םסרפתי אל ומשש רמולכ ,תויטרפל הייפיצ שי העיבת םזויש םדאל ,םויכש רמאנ הז ןחבמ יפל

 עסמ ידי לע לשמל ,וזה הייפיצה לש תוריבסה תא תונשל ןתינש דוע רמאנ םלוא ,יטפשמ ךילה לוהינ לש בגא

 תויטרפל תיביטקייבוס הייפיצ שי םדאל םא םגש ךכ ידיל איבי םוזי ןפואב הייפיצה יוניש .יביסנטניא םוסרפ

 הנגהל הכזת אלו ,הריבסל דוע בשחית אל וזכ הייפיצ ירה ,רכזוא םהבש ןיד יקספ לש ןווקמ םוסרפל רשקב

 .תיטפשמ

 תויטרפה תשיג יפל 141.ךכש בוטו ,תובייחמ יתלב בגא תורעה טעמל ילארשיה ןידב טלקנ אל ינקירמאה ןחבמה

 ,ןידה יקספ תשגנה לש יגולונכטה יונישהש רמול ןתינ ,ילארשיה טפשמה לש חורה ךלה תא תפקשמש ,הטילשכ

 תינושארה ותטילשב עגופ ,םדא לע רחא עדימ ןיבל םייטפשמ םיכילה ןיב רושיק ךכו ימש שופיח רשפאמש ןפואב

 ךילה תטיקנש תעדל ךירצ עבות :תעדמ המכסה לש ךרדב העיגפה תא םצמצל ןתינ .ויתודוא לע עדימב םדא לש

 תא ריכמ עבותה רשאכ .גירח םייקתמ ןכ םא אלא ,ומש לשו ךילהה לש תויבמופב ללכ ךרדב הכורכ היהת

 ןיד יקספ רתאל תלוכיה לע הבחר תירוביצ העידי היהת םא .המכסהל בשחית ךילהה תטיקנ ירה ,תויורשפאה

 ורותיאלו םשה םוסרפל אללכמ המכסהב רבודמ ךילה תטיקנב םא לואשל םוקמ היהי ,ימש שופיח יפל תשרב

 .שופיח יעונמב

 תעייסמ ,עדימה לש תנווקמה תושיגנל ותוגהנתהב םיכסה םדאש רמול לכונ םיאתמ עודיי ירחאש הנקסמה

 .ולש ןידה תכרוע ידי לע וא טפשמה תיב ידי לע עבותל רסמייש עדימב יד ,הרואכל .ישוקה לע רבגתהל הרואכל

 ןיא םיתיעל ,לשמל .אללכמ המכסה תקסה ירקמב רמוחו לק ,תויוצר אל תואצות םג שי וזכ הנקסמל םלוא

 ול ןיאו תנווקמה הפישחה תועמשמ תא ןיבמ וניא עבותה םיתיעל .ועגפנש תויוכז שממל ידכ עובתל אלא סונמ

                                                             
 

 .Katz v. United States, 389 U.S. 347, 361 (1967) :ואר 140
 ש"ה ליעל ,יטרפ בחרמ קהנריב ואר ,ןחבמה לע תרוקיבל .ןמלגופ טפושה לש וניד קספל 16 'ספ ,122 ש"ה ליעל ,ןמסטוג ןיינע ואר 141
 .)6.6.2016 ,ובנב םסרופ( זרא-קרב תטפושה לש הניד קספל 49 'ספ ,ץוחה דרשמ 'נ 'ץראה' ןותיע תאצוה 2975/15 ם"עע ;197 'מעב ,79
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 ,תויועמשמה תא ןיבמש ימ ,ינש דצמ .תישפוח הנניא ותמכסה ,עדי םא םג ,הלאכ םיבצמב .התוא ךירעהל םילכה

 שי ,רושיפ וא רושיג ,תוררוב ןוגכ ,הלא םיקיפאל .ךוסכסה רוריבל םייטופיש-ץוח םיקיפאל הנפי ,וסיכב ןוממהו

 142.האלמ תוידוס ידכ דעו התוחפ תויבמופ לש םיאנתב ללכ ךרדב םילהנתמ םה לבא ,םינוש םייתכרעמ תונורתי

 סחיב אצומה תדוקנ יכו ,"'םירדח ירדחב ,הענצב' תלהנתמ תוררוב"ש הדמעה תא קזיחו רשיא טפשמה תיב

 םיכמסמב ןייעל ,תוררובה ךילהמ קלח היה אלש ינוציח דצ לכוי תולקב אל ,םאתהב 143.תויטרפ לש איה תוררובל

 ,יבמופ קיפאל ראשה לכ תאו ,ידוס-יטרפ קיפאל םירישעהו םיקזחה תא בתני ןידה םא 144.התרגסמב וגצוהש

 .תואכרעל תושיגנה לע היוצר אל תיתקולח הכלשה ךכל שי

 הכלשה דוע שי ,העיבת לש התשגהמ ,עבותה תוהזו העיבתה יטרפ לש יבמופ םוסרפל אללכמ המכסה תקסהל

 תורושקה תוביסמ אל עובתלמ ענמיהל םייושע םיעבות .תואכרעל השיגה לע ןנצמ טקפא :תיתייעב תירשפא

 תא עובתל םא טבלתמש דבוע לע ובשִח ,לשמל ךכ 145.היופצה תרבגומה הפישחה לשב אלא ,תוכזל םהייוכיסל

 יאדווב ,עובתל םא תוטבלתהב .דעסל יאכז דבועה .הדובעה יסחיב ול הנותנש תוכז לש הרורב הרפה ןיגב וקיסעמ

 ןיבי ןכדועמה דבועה .תויבמופה תא םג לוקשל ךרטצי ,תעכ .המודכו העיבתה תולע ,הייכזה ייוכיס תא לוקשי

 ,תשרב ומש תא ושפחי םיידיתע םיקיסעמש דבועה חיני ,רתיה ןיב .תשרב שיגנ היהי וניינעב לבקתיש ןידה קספש

 .הדירומ הניאו הלעמ הניא ,ותעיבתב תוכזל יופצ וז המגודב דבועהש הדבועה .ןידה קספב לקתיהל םייושע םהשו

 טקפא לש ףסונ הרקמ .הז םעטמ קר עובתלמ ענמיהל יושע דבועה ."תורצ השוע" וב תוארל םייושע םיקיסעמ

 הצופתה תא ריבגת קר עבותה םש תפישח :תויטרפ תרפה לע תועיבת וא ערה ןושלב תוכורכש תועיבת אוה ןנצמ

 146.םתצפה תא עונמל שקבמ אוהשו ,םיינעגופ םה ויניעבש םימוסרפה לש

 םמשש םירחא םישנא וא םידע ,םיעבתנ :םחרוכ לעב יטפשמ ךילהל םיעלקנש ימ שי ,הז לכל רבעמ ,ןבומכ

 יטפשמה םדמעמ .וב ללכיהל םתמכסה תא שקבמ וניא שיא .ךילהב הטילש לכ ןיא םהל .םיכילהל בברתשמ

 רשאכ לשמל ,תומיוסמ תוביסנב אלא ,יטפשמה ךילהה לש יעדימה ןפל עגונה לכב חוכב םתוא הכזמ וניא אליממ

 יתב קוחל )ד(70 ףיעסב תויונמש תורחא תוביסנב וא ,םוסרפה תויורשפא תא ליבגמ קוחה זאש ,םיניטקב רבודמ

 עגופ ,הקיספב ימש שופיח לש תורשפאה תובקעב ,םהיתודוא לע עדימל תושיגנב רכינה יונישה .טפשמה

 עודיי לש ךרדב םייטפשמ םיכילהב םיעבות לש הטילשה תא חיטבהל ןתינש ףא ,ךכ .םתויטרפב ןכלו םתטילשב

 עדימ רדעיה לשב תעדמ המכסה ףקשת אל העידיה תאז לכב םיבר םיבצמב ,תנווקמה הפישחה לע םידקמ

 ללכ ךרדב .טפשמל םיעלקנש םידעבו םיעבתנב רבודמ רשאכ רמוחו לק .ישפוח ןוצר רסוח וא הנבה-יא ,קיפסמ

                                                             
 

 .)2005 ,תיעיבר הרודהמ( 671-677 ,א ךרכ להונו ןיד :תוררוב יגנלוטוא רדמס ואר 142
 ,ובנב םסרופ( רגיצנד טפושה לש וניד קספל 21 'ספ ,מ"עב לארשיל ימואל קנב 'נ מ"עב הירוטידנוק יניע מ.י 4781/12 א"ער 143

6.3.2013(. 
 .רגיצנד טפושה לש וניד קספל 28 'ספ ,םש 144
 הרימש ךות םיקיסעמ דגנ תועיבת להנל ולכוי םידבועש םיעיצמ םירבחמה .8 ש"ה ליעל ,רורדילו ןשוג-ןטוש ואר ,הז בצמב ןוידל 145
 .ןידה קספו תוטלחהה םוסרפ בלשב תוימינונא לע

 שלוג לש ומש תפישחל העיבתב ,דבלב יוניכב שומיש ךות עובתל הרענל ריתהו ,הז לוקישב בשחתה הדנק לש ןוילעה טפשמה תיב 146
 .A.B. v. Bragg Communications Inc., 2 R.C.S. 567 [2012] :תשר תונוירבב היפלכ גהנש ימינונא
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 דעס םתושרל דמוע ,םירכזנ תאז לכב םה םא .ןידה קספב אלו ,דבלב לוקוטורפב םירכזנ םירחא םישנאו םידע

 ישוק רצונ ,ןידה קספב רכזוי םמש םא שארמ םיעדוי םניא םהו ליאוה םלוא ,ל"נה )ד(70 ףיעס יפל השקב ךרד

 .וז תוכז שומימב

 הנניא הקיספה ןמ תואצות בינמש ןפואב תומש לש יטנרטניא שופיח לש רשקהב השורדש תויטרפה ,ךכ םא

 וז הנוכת .ויתודוא לע עדימ ןיבל םדא ןיב :םשה לש תרשקמה היצקנופב הנומט תויטרפה .ומצע םשב הנומט

 לש הטילשב תעגופו םדאה לא השיגב תעגופ תוירושיקה linkability(.147( תוירושיק םשב בושחמה םלועב הנוכמ

 רדגב האב איה .תויטרפב העיגפה איה יטופישה עדימל םשה ןיב רושיקה תריצי .ויתודוא לעש עדימב םדאה

 היצקנופה ,ךכ לע ףסונ .עדימ לש תילטיגידה הנבהה חורב ותוא ההזמ איהש םושמ ,"םדא לש םייטרפה וינינע"

 .לוכה ידי לע ינויווש ןפואב הווחנ וניא הז טקפאו ,תואכרעל השיגה לע ןנצמ טקפא תרצוי םשה לש תרשקמה

 ןבומב .תיבמופה ,תירוביצה תכרעמב הרירב תילב וראשיי ראשה וליאו ,תוידוס-תויטרפ תוכרעמל ונפי םירישעה

 השיגל רשקב ןויוושה לע רומשלו תואכרעל השיגה תוכז תא שממל עייסמש יעצמא איה תויטרפה ,הזה

 .םיכילהה תא הערל לצנל לקושש ימ תא עיתרהל לולע םשה םוסרפ ,דגנמ .תואכרעל

 תויבמופ .ד
 ףא ,התוא םיללהמ םירקוחו טפשמה יתב .תיטרקומדה לשממהו טפשמה תטישב דוסי ןורקע איה תויבמופה

 ןורקע תא םיעבוק טפשמה יתב קוחו הטיפשה :דוסי-קוחש וניאר 148.תטלחומ הניא תויבמופה יכ םינייצמ םהש

 ןה םייתלד תריגסב ןה ,םימיוסמ םיבצמב םתוא םיגייסמ םה יכ םא ,טפשמה יתב ינוידל עגונב תויבמופה

 ירקחמהו יטופישה קוסיעה ?גישהל דעונ אוה המ ?ןורקיעה לש וביט המ .ןידה יקספו םינויד לש םוסרפ ירוסיאב

 .תויבמופה לש תודחא תורטמ לע תועיבצמש הקיספב תורעה םיאצומ ונא .ידמל םצמוצמ תויבמופה ןורקעב

 ודעונ הלא לכו ,ןויוושו םידדצל ןגוה ךילה ,יטופישה ךילהה לע הרקב תחטבהל יעצמאכ הבר הדימב תספתנ איה

 תויבמופהש תוילכתה תגצהב חתפא .תויבמופה תא בורקמ ןחבי הז קלח .טפשמה יתבב ןומאה תרבגהב עייסל

 אבוי ןידה יקספב תומש לש היגוסב תויבמופה ןורקע לש םושייה .הלש בגא תואצותב ךישמאו גישהל הדעונ

 ןורקע לש תוילכתהמ תחא לכ שומימ םשל שורד עדימ הזיא לואשל ונילע :ןיינעה יפל ,םירבדה ךלהמב

                                                             
 

ink Commitments Linkability: Examining Causal Lloso & Jim Blythe, eManuela V :לצא גשומב םדקומ ןויד לשמל ואר 147
in Partial-Order Planning, in PROCEEDINGS AIPS 170 (1994).  

 ,יחרזאה רשקהבו ,).200518.7 ,ובנב םסרופ( לברא תטפושה לש התטלחהל 4 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ ירפ 2484/05 פ"שב לשמל ואר 148
 קספל 12 'ספ ,44 ש"ה ליעל ,להי ןיינע ;רצלמ )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל 32 'ספ ,42 ש"ה ליעל ,ץראה תאצוה ןיינע לשמל ואר
 ליעל ,חרזאה תויוכזל הדוגאה ןיינע ;)"הקיספהו הקיקחה יארב 'לע-דמעמ' לעב אוה ןוידה תויבמופ ןורקע"( רגיצנד טפושה לש וניד
 ךפה" תויבמופה ןורקע יכ טילקרפה תעה בתכ יכרועמ דחא בתכ הנש 50 ינפל דוע .שיניב האישנה לש הניד קספל 17 'ספב ,25 ש"ה
 .)1967( 137 גכ טילקרפה "טפשמה תויבמופ – העשה יניינעמ" .פ .א ."ונלש טפשמה תכרעמב לזרב ןאצ יסכנ תויהל
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 לש םירחא םיטביהב אלו ,ןידה יקספב דקמתמ ינא יכ ריעא 149.ןמזה דממבו עדימה ףקיה לש דממב ,תויבמופה

 150.תופסונ תולאש תררועמ םהילא תושיגנהו ,ללכ ךרדב םימסרפתמ םניאש יטפשמה קיתה

 תילכת .1
 תוברתבו תירלופופה תוברתב םיספתנ םיידוס םיטפשמ .תלמסמ איהש המב רקיעב יטרקומד ךרע שי תויבמופל

 ,םתמועל .תוצעומה תירבב םיידוסה םיטפשמה הלא ;יאקפקה טפשמה הז :םילפא םירטשמל ןמיסכ תיטפשמה

 םיבר םיבצמבש וניאר תאז םע .קוחה ןוטלשלו תיטרקומד הנידמב טופישל רכיה ןמיס םה םייבמופ םיטפשמ

 .םירחא םיסרטניאו תויוכז לע רומשל ידכ תורגסנ םייתלדה

 ןתינ תויבמופה לש התילכת רבדב תורפסבו הקיספב תורעהה תא ,תויבמופה לש תיטרקומדה הרטמה דבלמ

 תנווכמ היינש הקדצה ;תיטופישה תכרעמה ךותל ,המינפ הטיבמ תחא הקדצה .תורבטצמ תוקדצה המכל ץבקל

 .ותוללכב רוביצל תנווכמ תישילש הקדצהו ,םיכילהל םידדצה רמולכ ,םירישיה טפשמה ישמתשמ יפלכ

 וא ,ןהיניב ודירפה אל טפשמה יתב םידחא םירקמב .התוער תא תחאה תורתוס ןניאו וזב וז תוכורכ תוקדצהה

 רתוי בוט ןיבהל ונל עייסל הדעונו תיטקדיד איה ןאכ הדרפהה 151.תצקמב תרחא הרוצב תוילכתה תא וראיתש

 לכ ,הבר הדימב .ןידה יקספב תומש םוסרפ רשקהב תויבמופה תייגוס תא ןוחבל לכונש ידכ ,ןורקיעה תא

 ורותבש ןומא ,טפשמה תיבב ירוביצה ןומאה תרבגהל יעצמא איה תויבמופהש הנעטל וידחי תופרטצמ תוקדצהה

 ,טפשמה יתב :ןהלש יזכרמה דעיה יפל תוילכתה ןיב ןיחבא ןוידה ךרוצל 152.םתלועפל תיטילופ היצמיטיגל הנקמ

 .ותוללכב רוביצה ,ךילהל םידדצה

 הרקב :טפשמה תיב )א(

 לשו םידדצה לש החוקפה םניע תחת םילעופ םה יכ םיטפושל הריכזמ תויבמופה ,יתכרעמ-םינפה רושימב

 לש תורשפא לכ לטבל' ,ומצעלשכ ,יושעה יעצמא איה רוביצה לש תרקבמה וניע" :טפשמה תיב ןושלב .רוביצה

 ,טופישה תכאלמב ותושעב" :ןישח לאשימ טפושה לש ונושלבו 153,"'תמדוק העדו םינפ אושמ ךותמ הטיפש

                                                             
 

 תויבמופמ ילרגטניא קלח אוה תונותיעב ידיימ םוסרפ יכ ריעהו ,1988 תנשב דוע ךכ לע דמע ,445 'מעב ,27 ש"ה ליעל ,ץיבוקסומ 149
 לשמל ,ןמזה דממ תא וריכזה ןידה יקספב תומש רוסיאל רשקב ונודנש תויטרפה קוחה תועצה םג .ךורא חווטל םוסרפמ הנושב ,ןוידה
 .72 ש"ה ליעל ,יקסנימולס כ"ח לש ח"צה ואר .םיילילפ םיכילהל רשקב

 םישנאבו םידעב תוחפו ,ךילהל םירישיה םידדצב איה תודקמתהה ,ךכ םושמ .25 ש"ה ליעל ,םיקיתב ןויעה תונקת תא ,לשמל ואר 150
 תיבב תמא תרימא לע התעפשה לשמל ,תויבמופה לש תוירשפא תופסונ תוילכתב ןאכ ןד ינניא ןכ לע .םהל אל ךוסכסל ועלקנש םירחא
 .המודכו תופיקש ,טפשמה

 ,)ישילשה רושימה – ןאכ( תעדל רוביצה תוכז :םיבולש םילנויצר השולשכ תויבמופה לש תוילכתה תא ראית ןוילעה טפשמה תיב 151
 רשקב ,ללכב אלא ןידה קספל רשקב קר אל ,רתוי הבחר הרוצב גיצמ ינא ותואשו ,ןושארה רושימה – ןאכ( הטלחהה תוכיאל הבורע
 הדוגאה ןיינע ,המודבו ,8 'ספ ,14 ש"ה ליעל ,והילא ןיינע לשמל ואר .טפשמה יתבב רוביצה ןומא קוזיחל האיבמש תופיקשו ,)ןוידל
 .שיניב האישנה לש הניד קספל 18 'ספ ,25 ש"ה ליעל ,חרזאה תויוכזל

 קוחה ןוטלש תא םדקל דעונש ,יתקוח דוסי ןורקעכ תויבמופה ןורקע ספתנ ,לבוקמה טפשמה איה ןתטישש תורחא תונידמב םג 152
 Emma Cunliffe, Open Justice: Concepts and Judicial :הדנקו הילרטסואל רשקב לשמל ואר .תונוש תויטרקומד תוילכתו

Approaches, 40 FED. L. REV. 385 (2012). 
 פ"עמ טוטיצ ךות ,)2006( לברא תטפושה לש הניד קספל 14 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ מ"עב תילארשיה תושדחה תרבח 11793/05 פ"ע 153

 לש וניד קספל 12 'ספ ,44 ש"ה ליעל ,להי ןיינע םג ואר .)1952( 23 ,17 )1(ו ד"פ ,לארשי תלשממל יטפשמה ץעויה 'נ סופירט 152/51
 ,דבעידבו תמא ןמזב ,טפשמה תיב םלואב השענל ףשחיהל תורשפא םיחרזאל תנתינ ]תויבמופה ןורקע לש[ ותועצמאב"( רגיצנד טפושה
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 יאשר בשו-רבוע לכ ;בוחרה לא ףקשנה הוואר ןולחב וא תיכוכז תיבב אוה בשוי ומכ טפוש ומצע הארי םלועל

 םיגירחה .םלואב חכונ תויהל לוכי םדא לכ ,תוחותפ םייתלדה רשאכ 154."ותוא רקבלו ותוא ןוחבל ,וב ןנובתהל

 69 ףיעס( םידע עיתרהל הלולע ותוחכונש ימ תא וא םלואהמ ןיטק קיחרהל טפושל רתומ :םימצמוצמ קוחב

 תיבב ,הזה ןויערה תא שיגדהל ידכ 155.תוהדזהל םלואב חכונש םדאמ שורדל תוכמס ול ןיאו ,)טפשמה יתב קוחל

 הדועת גיצהל שרדנ וניא חרוא םלוא ,דבלב הקידבב הכורכ טפשמה תיב ןיינבל הסינכה )תוחפל( ןוילעה טפשמה

 .ההזמ

 ןידב םבשויב לוכל םיפושח םתויה תדבוע םלוא ,תעדה בושייבו יטופיש גזמב ןייטצהל םירומא םיטפוש םנמא

 ,םידיחיב הפוצש דסממה םוקמב 156:יטפוא-ןפה טבמה לש וכופיה והז .םמצע םהל הבושח תישחומ תרוכזת איה

 וא םירגולב ,םיאנותיע תויהל םייושע םלואב יכ תטפושל הריכזמ תויבמופה .דסממב םיחרזאה לש אוה טבמה

 תרצוי תויבמופה .ללכב התואנ אל תוגהנתהמו תויואר אל תורעה ריעהלמ ענמיהל דיפקהל הילע יכו ,םירחא

 קוספל הליחתכלמ קזח ץירמת שי תטפושל ,ןבומכ .ןידה יקספב ךשמהבו ,םלואב השענה לש תוחפל ,תופיקש

 ילגעמ המכ וענכשיש ןיד יקספ בותכל ץירמת םג הל שי .התבוחו הדיקפת הז :רשפאה לככ הבוט הרוצב

 ,המודיק לע עיפשהל םילוכיש ימ ,םיטפושה היתימע ,ןידה יכרוע רוביצ ,םיניידתמה םידדצה תא :תוסחייתהה

 ,דיפקהל ףסונ ץירמת איה םיברב םסרפתי ןידה קספש הדבועה םלוא 157.םירחאו הימדקאה ,תרושקתה םג ומכ

 .ןידה קספב םג תויעוצקמו תויניינע לע רומשל ,קיידל

 תויבמופה ?ןידה יקספב םידדצה תומש םוסרפ תא תבייחמ ,ימינפ הרקב יעצמאכ ,תויבמופה לש וז תילכת םאה

 ןיד קספ .םאתהב גהנתהלו ,םיפושח םתויה תא ,יטפוא-ןפה בצמב ומכ ,םינפהל םיטפושל םורגל הדעונ הרקבכ

 תא ףיסוהל שי ךכל .וזה הרטמה תא גישהל רומא ,ואל ןיבו םידדצה לש אלמה םמש תא ללוכ אוהש ןיב ,יבמופ

 רחאל ךומס וא ןידה קספ םוסרפו ןוידה תעב רמולכ ,תמא ןמזב תמייקתמ טפשמה יתב לע הרקבה .ןמזה דממ

 תנווקמה הפישחה .יחצנ הבר הדימב אוה ,תשרב םויכו סופדב םימוסרפב רבעב ,ןמז ךרואל תומשה םוסרפ .ןכמ

 .התוא הגישמ הניאו תויבמופה ןורקע לש וזה תילכתל הרושק הניא םידדצה לש

                                                             
 

 הרקבו חוקיפ םירשפאתמו ,םייטופישה םיכילהה תופיקש תחטבומ ךכ .ןידב בשויה טפושה תאו םיכילהל םידדצה תא תוהזל ןכו
 .)"םהב השענה לע תירוביצ

 .)2004( 110 ,97 )2(טנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ סונאי 5877/99 פ"ער 154
 ביצנה .תקדצומ התייה אל ,תוהדזהל םינוידה םלואב היהש םדאמ תטפוש לש התשירד יכ אצמ םיטפוש לע רוביצה תונולת ביצנ 155

 םיטפוש לע רוביצה תונולת ביצנ לש 205/16 הטלחה ואר .םדאה תויטרפב ןה תויבמופה ןורקעב ןה תעגופ תוהדזהל השירדש קמינ
 ,)21.6.2016( תוימינונאלו תויטרפל םדא לש ותוכזו ןוידה תויבמופ לע"

www.justice.gov.il/Units/NezivutShoftim/MainDocs/205.16.pdf. 
 .97 ש"ה ,ליעל ואר 156
 ,NNU, 16 AReconsidering Judicial PreferencesLee Epstein & Jack Knight . :לשמל ואר ,םיטפוש םיעינמש םימרוגה לע 157
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 ןויוושו ןגוה ךילה :םידדצה )ב(

 תויבמופה due process(.158( תואנו ןגוה ךילה חיטבהל הדעונ תויבמופה ,תיפיצפסה תוניידתהל םידדצה רושימב

 .ןידה קספבו םינוידה םלואב ותולהנתה לע תרוקיבל ףושח טפושהש םיעדוי םה :םמצע םידדצל רסמ תרדשמ

 תידיימה הרקבל קר אל ןותנ אוהש םושמ ,תינעגופ הרוצב םהילא סחייתהל לוכי וניא טפושהש םיעדוי םה

 םידדצל חיטבמש ףסונ יעצמא איה תויבמופה .ללכב תירוביצה הרקבל אלא ,תולספ תשקב לש ךרדב םהלש

 לש םיצירמתה תא קזחמ ןידה קספ םוסרפש םיעדוי םידדצה :ןידה קספ לע םג לח הז לכ .יניינע ךילהל וכזיש

-יא ,קספנ המ תעדל ילב :רוערעל סיסב םג רשפאמ ןידה קספ םוסרפ .יניינעו קמונמ ןיד קספ בותכל טפושה

 159.ורגתאל רשפא

 דיעי יבמופה ןידה קספ .תוניידתהל םידדצה תומש םוסרפ תא תבייחמ הניא תויבמופה ןורקע לש וז הרטמ םג

 אוה ןאכ בושחה .יואר ןיד קספ בותכל ,קוח יפלש ותבוח לע ןבומכ ףסונ ,םיצירמת יד טפושל שי ןכלו ,טפושה לע

 תומש אלל םסרפתי ןידה קספ םא םג .םימיוסמה םידדצה יוהיז אלו ,ןידה קספ וא הטלחהה םוסרפ םצע

 תוארהל ידכ לשמל ,םהילא ותוא רשקל הז ללכבו םמצעב ןידה קספ תא םסרפל םהמ ענומ וניא שיא ,םידדצה

 לש תידיימה הרטמה יכ תוארל ונל עייסמ ןמזה דממ ,ןאכ םג .ולוכ רוביצל וא םירחא םימרוגל םכרד תקדצ תא

 .וז תילכת שומימל ץוחנ וניא חצנל תומשה םוסרפ וליאו ,תמא ןמזב איה ןגוה ךילה תחטבה

 תילכת .יטופישה סחיב ןויוושה לע הרקב איהו ,תפסונ תובישח שי תויוניידתהב םיברועמש ימ תומשל תושיגנל

 תדימב זומרל םייושע תומש ,םימיוסמ םירקמב .התוא הביחרמו ,ןגוה ךילה רבדב תילכתה לש הכשמה איה וז

 םידוהי םיניידתמל תסחייתמ תטפוש םאה .ינתא אצומל וא םואלל ,ןימל )האלמ אל יאדווב ךא( ההובג בוריק

 עוגפל הלולע תומשה תקיחמ ?תינויווש הרוצב םירבגלו םישנל סחייתמ טפוש םאה 160?המוד הרוצב םיברעו

 הלאכ תויטהל בלה תמושת תא בסהל שקבמש יתרושקת חוויד .תורחא וא הלא תויטהל ששח ררועלו תופיקשב

 תויטופיש תויטה שי םא ןוחבל ולכוי הימדקאהמ םירקוח ;תומשה םוסרפ ילב םג הזה ןפה םע דדומתהל לכוי

 161.רחא עדימ יפל וא ,םיירוקמה םיקיתב ןויע ידי לע הלאה םיגוסהמ

 םישונ 240 ובש הרקמב ,ךכ .הפדעה לש השוחת רוציל יושע םידדצהמ קלח לש תומש יוסיח ,םירחא םירקמב

 םתשקב תא יזוחמה טפשמה תיב החד ,םמש תא תוסחל ושקיבו ,דיגאת לש קוריפ יכילהל דצכ ףרטצהל ושקיב

                                                             
 

 חיטבהל" יעצמאכ תויבמופ( )1982( 832 ,827 )1(ול ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ רזניגה 334/81 פ"ע לשמל ואר ,וז חורב תיטופיש הרעהל 158
 לע העבצה שי ךכבו – "וטופישלו רוביצה יניעל ףושח ותלועפב טפשמה תיב" יכ שיגדה טפשמה תיב ."תוינפ רסחו ןגוה טפשמ לוהינ

 .)הרקב לש ,תמדוקה תילכתה
 .AWLOF  )S(NDEECHNOLOGIES AND THE TMART S ,ILDEBRANDTHIREILLE M (2015) 101 ואר 159
 ,ןניק-ונאיצלוס ןנער ,לייא-לזג ןרוא :םיטפושה לש תימואלה תוהזה לומ םיריצע לש תימואלה תוהזה תא ןחבש רקחמ לשמל ואר 160

 .םש םירכזנש םירחא םירקחמו ,)2009( 627 חל םיטפשמ "ינושאר רצעמ תכראה יכילהב םידוהיו םיברע" שאבוש הללאטעו בניע לג
 .641 'מעב ,םש .םמש יפל םידושחה תוהז תא ועבק םירקוחה

 תמועל "עבותה"( םמשב םיבקונ ןיא םא םג םידדצה ןימ תא תעדל תרשפאמ הבקנל רכז ןיב תירבעה הפשב שיש הנחבהה ,לשמל 161
 )"הרערע ןורש" ,"עבת לט"( הפשה לע םג ססבתהל רשפא ,)ןורש וא לט לשמל( םינימה ינשל םילבוקמ תומש לש םירקמב .)"תעבותה"
 ,תומש םינייצמ םניא םימסרפתמש ןידה יקספ ובש ,החפשמ יניינעל טפשמה יתבב ירדגמה ןפה תא ןחבש רקחמל .ןימה תא תוהזל ידכ
 .631-630 'מעב ,7 ש"ה ליעל ,ןבתכו ירדק-ןירפלה ,שוגוב ואר
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 רוסיאש דועב םיעיקשמ רוביצ תפדעהו הטיפשב םינפ אושמ לש ששחה תא ןייאי עדימה םוסרפ" :ריבסהו

 םוסרפ יאש רוביצה ברקב השוחת לולשל ןתינ אלו ,יטפשמה ךילהב רוביצה ןומא תעיגפל ליבוי עדימה םוסרפ

 ,תורחא םילימב 162."םיניינע םימעטמ אלשו ןוממ ילעב ,םינוש םיטנסרטניא ףידעהל דעונ םישקבמה יטרפ

 .תיתכרעמה המרב ןויווש חיטבהל הדעונ תויבמופה

 תעדל "תוכז" :רוביצה )ג(

 ינש תא ףפוח הז רושימ .ותוללכב רוביצל אלא ,תוניידתהל םידדצל קר אל םיבושחש םיכרע תתרשמ תויבמופה

 דציכ ,תלהנתמ איה דציכ ,ללכב תיטופישה תכרעמב הרוק המ תעדל סרטניא שי רוביצל .דוע וב שי לבא ,וימדוק

 ילרבילה חישב( "תעדל רוביצה תוכז" םיתיעל הנוכמ הזה סרטניאה .תוינטרפו תויללכ תוטלחה הב תולבקתמ

 סרטניאה .הב ביחרהל םוקמה ןאכ אלו ,המצעלשכ תבחרנ היגוס וזש ןבומ .)תוכז אלו סרטניא והז :קיידל שי

 ,יאשחב להנתמש טפשמ תיב .םידדצ ןיב ןויווש םג חטבומ ךכ 163.השעיי קר אלו ,האריי קדצהש אוה ןאכ

 תויבמופה .םייניינע אל םימעטמ ,םיניידתמ לש הצובק וא דחא דצ ףידעהל לולע ,תומסרפתמ ןניא ויתוקיספשו

 הרומא תויבמופה ,םיטפושה לע תימינפ הרקב לש ביכרמה ףוריצבו ,היולג הלוספ הפדעהל ששח לטבל הרומא

 .היומס הפדעה םצמצל תוחפה לכל וא לטבל

 םללכבו ,רוביצה ידיחיל 164.תונותיעה שפוחו יוטיבה שפוח אוה ,תעדל רוביצה סרטניאכ תויבמופה לש םילשמ ןפ

 שי תרושקתל .ןאכ םהב ביחרא אלש יוטיבה שפוח לש םירכומה םימעטה לכמ ,אטבתהל תוכז שי תרושקתה

 םייעבט םידמעומ םה טפשמ יתב לש תוקיספו םינויד .םייתושדח םיעוריא לע חוודל 165,הבוח ףא ילואו ,תוכז

 םייתלדה ךכ םשל .ןידה יקספלו טפשמה תיבל השיג םירבודל רשפאל שי ןכל .יתושדח חווידל אשומ תויהל

 .עדימל השיג ללוכ תעדל ירוביצה סרטניאה ,תורחא םילימב .םימסרפתמ ןידה יקספו םישיגנ םיקיתה ,תוחותפ

 ותוארל םג ןתינ ,תעב הב לבא ,תויבמופה ןורקע לש תוילכתה תחא הזה סרטניאב תוארל ןתינ :בל םישל בושח

 תושיגנל עגונב ,ךומסב ךכ לע ריעא .תויבמופל תויטרפ ןיבש ללוכה יכרעה ןוזיאל ףרטצהל ךירצש ףסונ לוקישכ

 .ללכב עדימ ירגאמל

 ?ןידה יקספב תומש םוסרפ לע ,תעדל רוביצה סרטניא שומימל יעצמאכ ,תויבמופה לש וז תילכת העיפשמ דציכ

 ףופכב ,חווידל שיגנו חותפ טפשמה תיב םלואב ןוידה תא הריתומ ןידה יקספב םוסרפל הלאשה םוצמצ ,תישאר

 יפכ ,ןידה יקספב תומשה םוסרפ-יאב תויטרפה סרטניא .ליעל ונודנש םוסרפה ירוסיאלו םייתלדה תריגסל

                                                             
 

 ,ובנב םסרופ( 9.1 'ספ ,ימשרה םיסכנה סנוכ 'נ מ"עב )לארשיב( תומזי דודיעל ןרקה – עלק 15-10-29883 )א"ת יזוחמ( ק"רפ 162
23.12.2015(. 

 תיישע םשל קר אל השורד ןוידה תויבמופ"( )1964( 603 ,601 )2(חי ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תילגרמ 1/64 ע"לע לשמל ואר 163
 .)"ותיישעב קדצה תייאר םשל םג םא יכ ,קדצה

 רידגה ,)1987( 98 ,96 ]ןידה יכרוע תכשלל םינש 25 דובכל דחוימ ןויליג[ טילקרפה "תרושקתה ילכו טפשמה תיב" ןמסרטש לאירבג 164
 א"ע לשמל ואר .יוטיבה שפוחל תויבמופ ןיב רשקה לע תובר םימעפ הרזח הקיספה .יוטיבה שפוח לש "םואת חא" תויבמופה ללכ תא

 Richmond ןיינע ואר .יוטיבה שפוחמ רתיה ןיב הרזגנ תויבמופה תירבה תוצראב .)1999( 718 ,714 )3(גנ ד"פ ,להג 'נ ןוספיל 2800/97
Newspapers, 31 ש"ה ליעל. 

 ראותה תלבק םשל רוביח( םיסרטניאו תובוח ,תויוכז ןיב :תרושקתב תוניגה דלפ יעור ואר ,תרושקתה ילכ לש תויתאה תובוחל 165
 .)2016 ,ביבא-לת תטיסרבינוא ,"היפוסוליפל רוטקוד"
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 .םדא לש ויוהיז ללכל םידרפנ עדימ יטירפ לש רושיק ליבגהל אלא ,םיכילהה לע תוידוס ליטהל ונניא ,וניארש

 םיאנותיעה .תומש רוכזא םללכבו ,םינויד לע )םמצע םעטמ םיאנותיע לש םג( םייאנותיע םיחוויד ליבגהל ןיא ןכל

 .םיכילה לש םועז רפסמ לע םיחוודמ םה רבד לש ופוסבו ,תויתושדח לש תעד לוקיש ליעפהל םירומא םג

 תומשל תובישח שי הרקמו הרקמ לכב אל – ןיד קספ לע חוודל וא אטבתהל ןיינע שי םהבש םירקמב ,תינש

 ריחמ שי רבכ ןאכ םלוא .םייולג םניא םידדצה תומש םא םג ןיד קספ לע חוודל ןתינ םיבר םירקמב .םידדצה

 "םגרתל" שרדנ יאנותיעה .הלק הכאלמ וניא ןיד קספ לע יתרושקת חוויד .תונותיעהו יוטיבה שפוח יחנומב

 תרבעה תא השקמ םוידמב ינושה .רתוי הטושפ הפשל ,בחרה רוביצל םיריהנ חרכהב אלש םייטפשמ םיגשומ

 תכאלמל עייסמ תומש רוכזא .הללכהו םימיוסמ םיטביהב תודקמתה ,הריחבמ סונמ ןיאו ,יטפשמה קוידה

 םג ,בגא .חווידל טושיק קר וניא הז ."שביה" יטפשמה ןוידל תומדו םינפ ףיסומ אוה .תיאנותיעה השגנהה

 ןיבהל לוכי רוביצהש הרורב הנומתל םיטשפומ תונורקע ךופהל ותלוכילו ,םשה לש וחוכל םיעדומ םיטפוש

 הלמרכ" :ןידה קספ חתפב ,העודי השרפב רנרוד תטפושה לש התביתכ איה תקהבומ המגוד .התיא תוהדזהלו

 הרקמ ותואב ןוידה תא םקמל תטפושל רשפִא הז חוסינ ,ריבסה רגירט יבצש יפכ 166."הכומ השיא התייה טובחוב

 תמועל ,תומדו םינפ ןתונו ,יטופישה טסקטה תמצוע תא ריבגמ םשב שומישהש ףיסוא 167.יתרבחה ורשקהב

 ."הכומ השיא התייה תרערעמה" :ןיימדל רשפא היהש יפולח חוויד

 םע .ןמזה תצורמב תשלחנו תכלוה איהו ,םהילא ךומסבו ןידה קספ םוסרפו ןוידה ןמזב רקיעב תגשומ וז תילכת

 רקחמ וא יריפמא יטפשמ רקחמ ,יאנותיע ריקחת .ןמז ףולחב םג הזה עדימל תושיגנל תובישחו ןיינע שי ,תאז

 ןתינ יכ ונל הארמו ותוא דדחמ םג לבא ,תויבמופה ןורקע תא קזחמ הז לכ .תומשל קקדזהל םייושע ירוטסיה

 ךכב שי םהבש םירקמל תומשה תויבמופ תא םצמצלו ,ןידה יקספ תויבמופ לעו םלואב תויבמופה לע רומשל

 .יואר ירקחמ וא יאנותיע ךרוצ

 םיילילפ םיכילה )ד(

 תויבמופל 168.םיילילפ םיכילהב תומש תויבמופ לש היגוסה תוידוחיי תא הרצקב ןייצא הנומתה תמלשהל

 לש ההובגה תושיגנה םאה .ילילפה טפשמב השינע וא העתרה ומכ ,םיפסונ םידיקפת תויהל םייושע תומשה

 םג םיעדוי םיניירבעה .הניינעב ןקפס ינא םלוא ,תיריפמא הקידב הנועטש הלאש וז ?םיניירבע עיתרת םוסרפה

 אלא תוחותפ םייתלדב םייקתי ןוידהש םיעדוי םהו ,יתרושקת חווידב ףשחיהלו ספתיהל םילולע םה יכ םויכ

 החפשמ ינב יפלכ ןימ תוריבע ועציבש ימ לש וא םיניטק םימשאנו םידושח לש הלא ןוגכ םידחוימ םירקמב

                                                             
 

 .)1995( 654 ,647 )3(טמ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ טובחוב 6353/94 פ"ע 166
 "ילטיגיד ןדיעב תורפסו טפשמ ,גומלא תימלוש לש הרפס תובקעב תובשחמ :תיטפשמה הקיטאופה לש םויקה תמחלמ" רגירט יבצ 167
 . .)ז"סשתה( 188 ד ןיד תראה

 .73 ש"ה ליעל ,דוד ןב ןיינע תא םג ואר 168
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 תפסונש ,רוביצל תנווקמה הפישחה אוה שנועהמ קלחש ןעוטה ןעטי ,ירשפא יתשינע דיקפתל רשא 169.םיניטק

 לש יאוול תאצות רתויה לכל וזש רובס ינא לבא ,םדא לש ומשל תרבגומ הפישח שי ,ןכא .ילילפה םושירה לע

 ,הנמז רבע םויכו ,רבעב הגוהנ התייה יבמופ שויב לש ךרדב השינע .המצעלשכ הרטמ תויהל הלוכי הניאו ,השינעה

 ךכל ןיא .המקנל תיטסילופופ השירד קפסמו ,הזבמו ליפשמ אוה ןיירבעה תא שייבל דעונש םוסרפ 170.ךכש בוטו

 171.תיטרקומד הנידמב תינרדומ טפשמ תטישב םוקמ

 שי .הריבע עוציבב םשאומש ימ דגנ הנידמה םה םידדצה :העובט תוירוביצ שי םיילילפ םיכילהב ,תאז םע

 ,םשאנ ותוא דגנ תופסונ תונולתל האיבמ וזכ העידי םימיוסמ םירקמב .םימשאנה ימ עדי רוביצהש תובישח

 התעד לוקיש לעו העיבתה לע הרקב הב שי :םינבומה לכב ןאכ תקזחתמ תויבמופה תובישח .ןימ תוריבעב לשמל

 ךרוצה ;םדא לש ותוריחב רבודמ רשאכ דחוימב הבושח טפשמה יתב לע הרקבה ;ןידל דימעהל התוכמסל רשקב

 םג קזחתמ הליהקב ןיקתה םייחה חרואל עגונש ןיינע לע תעדל ירוביצה סרטניאהו ,ינויח ןגוה ךילה חיטבהל

 .תויטרפב העיגפה תורמל ,םיילילפ םיכילהב תויבמופה ןורקע תופידע לע רומשל ןוכנש רובס ינא ךכ םושמ .אוה

 קינעהל יואר םימיאתמה םירקמבו ,תטלחומ הניא וז תופידע םג .השינע ילוקיש אלו ,ךילהה תוהמ אוה םעטה

 172.יטרפ עדימל ןויסיח

 ?םיירוביצ עדימ ירגאמ תשגנה .2
 ךרואל ןידה יקספו תוטלחהה לכב םירכזנש םישנאה רפסמ .ופקיהב םוצע עדימ רגאמ רצוי ןידה יקספ ףוריצ

 שמתשמל ,ךכ .רחא "שער" וא תופסות ,רוציק ,תונשרפ אלל ,ימלוגה עדימה אוה הקיספב עדימה .לודג םינשה

 תטפושה תושרה ידי לע רצונ אוה :ןושאר רוקממ עדימ הז 173.ןותיעב ארוקל רשאמ רתוי בר חוכ שי רגאמב

 תורפסב וא הידפולקיצנאב ,םינוש םירתאב ,תרושקתב םיחווידמ רתוי ןימא עדימה ךכב .התולהנתה ךלהמב

 .ךוותמ יתלב ותויה אוה עדימה רגאמ לש בושח ןייפאמ ,רמולכ .ינש ילכמ אוהו דבועמ עדימה םהבש ,רקחמה

 תוטלחה .אל המו םסרפל המ הרחבש תכרעמ התעשב התייה ,סופדב ןידה יקספ תרדס לש םיימשרה םימוסרפב

 רעשל ןתינ קרו ,תכרעמה לש הילוקיש ויה המ םיעדוי ונניא ,השעמל .ומסרופ אל ,לשמל ,םירצק ןיד יקספו

 ןיא ,ילטיגיד ולוכ עדימה רשאכ ,םויכ 174.רתויב םיבושחהו םיינורקעה הל וארנש ןידה יקספב הרחב תכרעמהש

 .םסרפתמ לוכה .היניעב ןיינעמו בושח המ המצעב טילחהל הלוכי ,עדימה רגאמל השיג הל שיש ימ לכ .ךווית

                                                             
 

 )3(דנ ד"פ ,לארשי תנידמ ׳נ ינולא 2794/00 פ"שב לשמל ואר .טפשמה ךלהמב רגבש ןיטק לש הרקמב ןויסיחה איה תניינעמ הלאש 169
 ןיטק ונדועב עציבש הריבעל רשקב םשאנ לש וא דושח לש םמש תא םסרפל רוסיאה יכ ,ןיקלוח ןיא בושו״ :רמאנ םש ,)2000( 374 ,363

 .״הריבעה עצבמ לש ותריגב רחאל םג )וריתהל הטלחה רדעיהב( וניעב דומעל ףיסומ
 .ORMSNOCIAL SAW AND L ,OSNERP A.RIC E (2000) 88 :לשמל ואר ,ןוידל 170
171 92 (1997)10-L.J. 1055, 1087 ALE, 107 YWhat Is Wrong with Inflicting Shame Sanctions?James Q. Whitman, . 
 .)ז"סשתה( 14.18 הנידמה טילקרפ תויחנה "תויטרפב הרומח העיגפ תעינמ םשל םוסרפ רוסיא" :לשמל ואר 172
ONTROL CLGORITHMS THAT AECRET SHE T :OCIETYSOX BLACK BHE T ,ASQUALEPRANK F :ואר ,שפחמה לש וחוכל 173

MONEY AND INFORMATION 60 (2015). 
 .247 'מעב ,3 ש"ה ליעל ,ןיקטורק ואר ,המוד הרעשהל 174
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 עדימה רצונ היה אל ילוא ,הקיתעה תעב ריעה רעשב ובשיש םיטפושה לש םכרדכ ,הפ לעב ולוכ היה טופישה וליא

 לכ התייה הנש םירשעכ ינפל דעש ,תינרדומ הביבסב םלוא .)עריאש לע םיינשמ םיחוויד רתויה לכל אלא( רישיה

 ןידה יקספ רגאמ .עדימ רציימ יטופישה ךילהה ,ילטיגידה סוסיבה הב רבוגו ךלוה םויכו ריינ לע תססובמ הלוכ

 וא הלא תויושחרתה ועריאש ךכ לע :ןידה קספב חוודמה ןכותה אוה ןושארה .עדימ לש םידבר השולש ללוכ

 ,העיבתה תשגה םצע :רציימ ומצע יטופישה ךילההש הז אוה ינשה .רחאה תא דחאה עבת ןניגבש ,תורחא

 עדימ אוה ינשה דבורה וליאו ,)data( ימלוג עדימ אוה ןושארה דבורה .ןידה קספ תאצות ,הכלהמב תולהנתהה

 ללוכה עדימה רגאמש איה תועמשמה .)meta data( עדימ לע עדימ רמולכ ,ןושארה עדימה סיסב לע רצונש ,שדח

 יקספמ :ןושארה יעדימה דבורב קר וניינעתיש ימ שי .תונוש תורטמל םינוש םיארוק ןיינעל לוכי ןידה יקספ לש

 םיטרפ ראשו ותוא דירטה המ ,יללכה ילכלכה ובצמ היה המ ,ץרווש באז ררוגתה ןכיה לשמל תולגל רשפא ןיד

 ,העיבת שיגה ינולפש הדבועה םצע :דבלב ינשה יעדימה דבורב וניינעתיש ימ שי .וילע ןידה קספב םיחוודמש

 :תועיבת לש תוקיטסיטטס ללוכה )יביטגרגא( יפרצמ ,ישילש יעדימ דבורב וניינעתיש ימ שי .המודכו ימ דגנ ,יתמ

 .דועו םיכילהה גוס המ ,םידדצה גוס המ ,ויה םיכילה המכ

 דבורב עדימה .ןיינעה ףוגל םהיתונעט תא ןועטל ידכ תמיוסמה תוניידתהל םידדצל שורד ןושארה דבורב עדימה

 עדימה .יללכ יתכרעמ לוהינל שורד ישילשה דבורב עדימה .ךילהה לוהינ םשל טפשמה תיבלו םידדצל שורד ינשה

 יתב לש םדיקפת .תיטופישה תכרעמה לש הרישיה הרטמה ונניא םינושה םידברב רציימ יטופישה ךילההש

 תיזכרמה הכשלל םילוקש םניא םה .וחתפלו ושרפל ,ןידה תא םשייל ,םיכוסכס רותפל אוה טפשמה

 קלחכ ,התולהנתה בגא רצונ תיטופישה תכרעמב עדימה ,ךכ .עדימ רצייל םה הדיקפתו התילכתש הקיטסיטטסל

  .התרטמכ אל ,יאוול תאצותכ לבא ,תינרדומה תנוכתמב המויקמ ענמנ יתלבו דרפנ יתלב

 ,עדימ לבקל ירוביצה סרטניאה לש לוקישה הלועו רזוח ןאכ ?ושיגנהל אל עודמ ,עדימה רצונשמ ,תאז לכבו

 טפשמ ירקוח .בר ךרע תויהל יושע ןידה יקספבש עדימל .תויבמופה ןורקע לש תוילכתה תחאכ ןכל םדוק ונשגפש

 םא 175,הקיספב טועימה תועד ףקיה ןוגכ ,ןוחבל דואמ השק היה ילטיגיד-םורטה ןדיעבש תועפות ןוחבל םייושע

 םיטנדוטסו ןיד יכרוע 176.םימיוסמ ןימ וא ינתא אצומ ,םואלמ םיטפוש תדחיימש תיטופיש תוגהנתה תוהזל ןתינ

 תועפות ןייפאל ,תוכלהו םיללכ לש תוחתפתה םמצעב ןוחבל םה אלא ,תמיוסמ הכלה לע דומלל קר אל םייושע

 תבר הבחרה םירשפאמ ןכותה לש הכירעה רדעיהו עדימה ףקיה .תושעל רתוי השק היה ריינה ןדיעבש תויטפשמ

 רשפאמ עדימה רגאמ ,םיבושח ןיד יקספ לש הנטק הצובקב קר זכרתהל םוקמב :טבמה תדוקנ לש תועמשמ

 .עדימה לש "ךוראה בנזה" תא םג ןוחבל

                                                             
 

 םזילרולפו טועימ תועד ,םיידוחיי תואסכ" יקסרסוג דודו קהנריב לאכימ ואר ,סופדב םיימשרה םימוסרפה סיסב לע יריפמא רקחמל 175
 .)1999( 499 בכ טפשמ ינויע "יטופיש

 .160 ש"ה ליעל ,'חאו לייא-לזג ואר 176
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 הנידמה ידיבש םירגאמ תשגנה 177.תויטרקומד תונידמב תמצעתמ המגמ איה ללכב םיירוביצ עדימ ירגאמ תשגנה

 ,לק תשרב עדימ שיגנהל .תנווקמה תילטיגידה הכפהמה תוכזב תרשפאתמ איהו ,תופיקשה ןורקע תא תשמממ

 תורכינ תויולע ול ויהש רבד ,עדימל תישפוח תיזיפ השיג ןיינועמה רוביצה ללכל רשפאל רשאמ רתוי טושפו לוז

 תויהל יושע עדימהש איה החנהה ,דועו תאז .םייטנוולרה הלשממה ידרשמ לש תפטושה הדובעה תא שבשמ היהו

 בושקתה תושר לש חוד יפל .המצעב שממל הלוכי התייה אל וא התהיז אל הלשממהש הרוצב רוביצל ךרע לעב

 םידע ונחנא לארשיב 178.םינוש םיירוביצ םירגאמ 188,000-מ תוחפ אל ושגנוה תירבה תוצראב ,יתלשממה

 280-כ םויכ וב שיו ,לועפל לחה יזכרמ רגאמו ,םיירוביצ עדימ ירגאמ תשגנה לש תובישחב תרבוג הרכהל

 .ישיא עדימ םיללוכ םניא ,שיגדהל בושח ,הלא 179.םירגאמ

 ןיינעה לבא .יטופישה עדימה רגאמ םללכבו ,םיירוביצ עדימ ירגאמ תשגנהל ירוביצ ךרע שי ,תורחא םילימב

 ןכותב רמולכ ,ןושארה יעדימה דבורב םיניינעתמש ימל .תטלחומ היהת השגנההש בייחמ וניא השגנהב ירוביצה

 עדימה ,תאז תמועל .םיהזמ םיטרפ םסרפל חרכה ןיא םלוא ,עדימה תשגנהב יד – תיטפשמ הרטמל ןידה יקספ

 םיניינעתמש ,םייתרוקיבה םימרזב טפשמה ירקוחל בושחו ןיינעמ היהי ,םיהזמ םיטרפו תומש ללוכ ,ומצע אלמה

 ימל יאדוובו ,ךילהתה לע עדימ לש ,ינשה עדימה דבורב םיניינעתמש ימל .רדגמה וא םואלה ילדבהב לשמל

 ןוחבלו ימלוגה עדימה תא חתנל םהל רשפאתש השגנהב היהי יד ,יפרצמה ,ישילשה דבורב םיניינעתמש

 .תומשב ךרוצ םהל ןיאו ,תונוש תוקיטסיטטס

 הנוקה ילוא הצרי ,ןיעקרקמ תשיכר לשמל ,הבושח הקסע ינפל .ףסונ ךרע שי יטופישה עדימה רגאמל ,תאז לכבו

 תריכש ינפל .תוקפקופמ תואקסעב רבעב ךבתסה רכומהש ול תולגל יושע ןידה יקספב ןויע .רכומה לע רתוי תעדל

 ןיינעתהל דצ יושע םייטפשמ םיכילהב 180.יתייעב רבע שי דבועל ילוא ,ררבל קיסעמה הצרי ,יטרפ קסעב דבוע

 אפורה אמש קודבל יושע לפוטמה ,שממ לש יאופר לופיט ינפל .רבעב םימוד םיכילהב ברועמ היה רחאה דצה םא

 איה החנהה :יתרבח ךרע םג םהל שיו ,םישפחמל ךרע שי הלאכ םישופיחל .תיאופר תונלשר לע רבעב עבתנ

 קפסל םילוכי ןידה יקספ .רתוי תונובנ תויקסעו תוינכרצ ,תויטרפ תוטלחה לבקל רשפאי רתוי בר קיודמ עדימש

 תומישר" תויהל ודעונ אל עדימה ירגאמ .יטופישה ךילהה לש בגא תאצות אוה הז לכ לבא ,םיאתמ עדימ

 עדימ שפחל ןתינ לארשיב ,לשמל .שיגנ אוה ,עדימ םוסרפב ךרע שיש רבס קקוחמה םהבש םירקמב ."תורוחש

                                                             
 

 .)2012( 176 הנתשמ הנידמב ןוטלשו טפשמ :ןכרצ ןיתנ ,חרזא זרא-קרב הנפד ואר 177
 .)2016( 13 רוביצל עדימ ירגאמ תשגנהל ידרשמ ןיבה תווצה :םכסמ חוד יתלשממה בושקתה תושר 178
 .25 'מעב ,םש ,בושקתה תושר חודב ןוידו ,data.gov.il ,םייתלשממה עדימה ירגאמ רתא ואר 179
 םרבע לע עדימ הדובעל םידמעוממ שורדל םיקיסעמ לע רסוא 1981-א"משתה ,םיבשה תונקתו ילילפה םשרמה קוחל )ב(22 'ס 180
 לע עדימב ךרוצ שי ,תאז תורמלש ןוילעה טפשמה תיב רבס ,)21.2.2013 ,ובנב םסרופ( סיפה לעפמ 'נ ןייד 8189/11 א"עב .ילילפה
 ואר .תומיוסמ תולבגמל ףופכב םלוא ,ךכל רשקב ריהצת דבועמ שקבל םיקיסעמל ריתהו ,ילילפ רבע לע וא תודמועו תויולת תוריקח
 .)22.12.2013 ,ובנב םסרופ( סיפה לעפמ 'נ ןייד 1840/13 א"נד :הקחמנ ףסונ ןוידל הריתע .38-37 'ספ ,םש



 
 

 
 

 

39 

 ,יתעצה יפל 182.תשרב םסרפתמ ןימ יניירבע לע עדימ תירבה תוצראב 181.לארשי קנב רתאב םילבגומ םיבייח לע

 וראשיי ,"העובט תוירוביצ" םהב שיש םירחא םיכילהו םיילילפ םיכילה ,םידיגאתל םיעגונש םיבר םיכילה

 םילולע השעמלו ,ןידה יקספ תא הנוכנ אל הרוצב וארקי םינטפשמ םניאש ימש ששח שי ,ךכ לע ףסונ .םייבמופ

 םירבדה םיתיעל .בבר אלל רהוט ומשו התחדנ ,םדא דגנ השגוהש העיבת םיתיעל .ללכ םתוא אורקל אלש

 ופשחייש עדימהמ תויוגש תונקסמ וקיסי םישפחמהש ששח שי ,םיאתמ רבסה אלל ,תורחא םילימב .םיבכרומ

 .םלוכ לש אוה דספהה ,וניגב ושממתי אל תויוצר תואקסע םאו ,דספה בסי שופיחה .וילא

 .םתבוטל םוסרפה תדבוע תא םילצנמש ימ שי .תוילילש יאוול תואצות שי םירגאמ לש האלמ השגנהל ,וזמ הרתי

 רמאי )המודכו םינווגמ םיבצמ םע דדומתהל תלוכיה ,המישנה ךרוא תניחבמ ,תילכלכ הניחבמ( קזח דצ ,לשמל

 יושעו ,לוכל תשרב שיגנ היהי עדימה ,ןיד קספ ןתמ דע יטופישה ךילהב וכישמי םאש ,רתוי שלחה דצל זומרי וא

 םחוכש םידדצ ןיב תועיבתב ללכ ךרדב טקננש ינחוכ יעצמא אוה לבא ,ומצעלשכ לוספ םויא וניא הז .ודגנ לועפל

 תודגנתהה ,ויטרפ יוסיח תא עבות שקיב םהבש טפשמה יתבל ועיגהש םירקמהמ רכינ קלחב ,ךכ .םיירטמיס-א

 ךכ .רתוי דוע תינחוכ הרוצב יופצה ןווקמה םוסרפב םישמתשמש ימ שי 183.חוטיב תורבח דצמ האב יוסיחל

 םימייאמ ,ןנכות תורמל םירצוי תויוכזב תונגומ םייקה ןידה יפלש ,תויפרגונרופ "תוריצי"ב תויוכז ילעב ,לשמל

 שלוגה 184.םיברב עדימה םסרפתי היתובקעבש ,העיבתב ,םהיבשחמל הלאכ םיצבק "ודירוה"ש םישלוג לע

 המ שי" ובש הרקמ םנמא הז .רשפתהל רהמי ,םירורב םימעטמ הזכ עדימ םוסרפב ןיינועמ וניאש ,יוצמה

 ,העיבתב םייאמה םרוגה דצמ .ךיבמ קר אלא ,יקוח יתלב ונניא ריתסהל םישקבמש עדימה לבא ,"ריתסהל

 לע הרקב רבדב תויבמופה ןורקע לש תוילכתה תא תרשמש רבד ןאכ ןיא .ברח תשמשמ תנווקמה הפישחה

  .המודכו ןויווש ,ןגוה ךילה לש ומויק ,תיטופישה תכרעמה

 רבעבש ,לשמל ,םייטרפ םירקוח .םיפסונ םימרוג לש םשומישל הרופ רכ אוה ,רצונשמ ,יטופישה עדימה רגאמ ,ךכ

 םהל םיקפסמ הלא .עדימה ירגאמב ןייעל םויה םילוכי ,טפשמה יתב תויוריכזממ יזיפ ןפואב ןיד יקספ ופסא

 וז אלו טופישה תכרעמ לש התרטמ איה וז אל יכ רורב לבא .תולע אלל טעמכו הרישי הרוצב ,תולקב עדימ

 .עדימה תא לבקל היונק תוכז ןיא ,ללכב םיירחסמ םימרוגלו םייטרפה םירקוחל .תויבמופה ןורקע לש תילכתה

 תויבמופה ףקיה תא ביתכהל הכירצש איה תירקיעה הרטמה ,ינשמ ךרע ול שיש ףאו ,בגא ךרדב רצונש עדימ הז

 ,םירחא םילוקישב ןרוקמש ,עדימה תושיגנ לע ליטהל שיש תוינוציח תולבגמ ףיסוהל שי ךכ לעו ,ןושארה בלשב

 .םידדצה תויטרפ לשמל ומכ

                                                             
 

 תונובשח רותיא ,לארשי קנב ואר 181
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 .U.S.C. §14071(d) 42 :םייתנידמה םיקוחה תא רידסמש ילרדפה קוחה תא לשמל ואר .Megan’s Law םינוכמ הלא םיקוח 182
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 .םירחאו םידדצה תומש לש אלמ םוסרפ תובייחמ חרכהב אל הלאש הלעה תויבמופה ןורקע לש תוילכתב ןויע

 תשממתמ טפשמה יתבו םיטפושה לע הרקבה :םיהזמ םיטרפ םוסרפ ילב םג םישגהל ןתינ תוילכתה בור תא

 תא םג הגישמ םיהזמה םיטרפה תלוטנ תויבמופה .םמצע ןידה יקספ םוסרפבו תוחותפה םייתלדה ןורקעב

 תחטבומ  עדימ לבקל רוביצה תוכז .ללכב ןויווש תחטבה םשל הרקב תרשפאמו ,םיוסמה הרקמב ןגוהה ךילהה

 ןכש ,תויבמופה ןיבל תויטרפה ןיב תושגנתה ללכ ןיא הלאכ םיבצמב .םידדצה תומש םוסרפ אלל םג ללכ ךרדב

 העיגפ ללכב שי בצמ לכב אלש םג הלעה תויטרפל תוכזל עגונב םדוקה קלחב ןוידה .עגפנ וניא תויבמופה ןורקע

 תוריתע ומכ םהב העובט תויבמופהש םיכילה יגוסב וא םירטפנב ,םידיגאתב רבודמ רשאכ לשמל ךכ .תויטרפב

 לולע םוסרפה-יא םנמא .םימיאתמה םיגייסב ,םיילילפ םיכילה וא תויגוציי תועיבת ,תוילהנמ תוריתע ,ץ"גבל

 אוהו 185,םימיוסמ םיגוסמ ימדקא רקחמ תושקהל לולע אוה ,תמיוסמ הדימב תונותיעהו יוטיבה שפוחב עוגפל

 לע הלוע תויטרפה תנגהבש תלעותה םאה .םייבמופ םיירוביצ עדימ ירגאמ לש יאוולה תונורתי תא ץימחמ

 ?ריחמה

 עדימה תמירז תרשרש .ה
 העיגפ ןיא יתמ תוארל ידכ ,תויבמופה ןורקע תאו תויטרפל תוכזה תא בורקמ ןחב םימדוקה םיקלחב ןוידה

 תכרעמבו לשממה תטישב בושח ךרע איה תויבמופהש וניאר .ללכ תויבמופב העיגפ ןיא יתמו ללכ תויטרפב

 םסרפל חרכה ןיא תויבמופה תוילכת בור תא םישגהל ידכ .םיגייס הל שיו ,תטלחומ הניא איה םלוא ,טופישה

 יוהיזל יעצמאכ םשה לע ןגהל איה תובישחה ,תויטרפה דצמ .םימיוסמ םירשקהב אלא ,םידדצה תומש תא

 תועצמאב השיג תלבגהו ,ואולמב עדימה תא קוחמל ךרוצ ןיא ןכל .םיוסמ םדאל םידרפנ עדימ יטרפ רושיקלו

 ןיא ורטפנש ימלו הנידמל ,םידיגאתל יכ םג רוכזנ .תויטרפה לע הנגהה רקיע תא גישהל ידכ קיפסהל היושע םשה

 ישנאלו ,םיילילפ םיכילהו תויגוציי תועיבת ,תוריתע ןוגכ "העובט תוירוביצ" לש םיניינע שי יכו ,תויטרפל תוכז

 רומא אל יתמ ונל הארהו ,תויבמופל תויטרפה ןיבש ךוכיחה םוחת תא םצמצ הז ןויד .התוחפ תויטרפ שי רוביצ

  .הקיספב םידדצ לש תומש תרתסהב ישוק תויהל

 לע תויבמופה לש וא תויטרפה לש הפדעהמ וב סונמ ןיא יכ הארנ ןושאר טבמבש ,ךוכיח לש םוחת רתונ תאז םע

 תכאלמב ,הז לומ הז םישגנתמה םיכרעה תדמעה אוה םייקה ילארשיה יטפשמה ןורתפה ,ןכא .התבירי ינפ

 תרשרש לש תווצקב םיאצמנש םידדצה ינש לש םיסרטניאהו תויוכזה ןיב תתמעמ וז תיטפשמ הלועפ .ןוזיאה

 םיקיזחמה םה – םיכילהב םירכזנש וא םיברועמש םירחאו םידעה ,ןידה ילעב דחאה הצקב :עדימה תמירז

 .תויבמופה סנ תא םיאשונש םהו ,יוסיחל םידגנתמ וא עדימב ןייעל םישקבמש ימ ינשה הצקבו ,תויטרפל תוכזב

                                                             
 

 .וילע קלוח ינא .ןידה יקספב תומשה םוסרפמ תלעות קיפמ וניא רקוח םג יכ ותעשב רבס ,444 'מעב ,27 ש"ה ליעל ,ץיבוקסומ 185
 תיתרוקיב-תיטסילאירה הרכהה .הנירטקודב רקיעב דקמתה רקחמהש תע ,םינומשה תונש זאמ דואמ דע הנתשה יטפשמה רקחמה
 .םימיוסמ םירקמב תומשל השיג תבייחמ ,טופישבו הקיספב ונניינעלו ,ללכב טפשמב םיברועמש םייתרבח םיכילהתב
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 ךימסתש וזכ לשמל ,הקיקחה היהת תודדומתהל ךלמה ךרדש ועיציו ,םייטפשמ םילכב זוחאל ורהמי םינטפשמ

 ,יחרזאה ןידה רדס תונקת ןוקיתב וא ,ןידה יקספ תצופתל רשקב םיללכ עובקל שרופמב טפשמה יתב תלהנה תא

 ןיינעב הלעש יתקוחה ישוקה לע רבגתת םג וזכ הכמסה .ןאכ ןוידה ךשמהב עצויש "תויטרפה ספוט" תרדסהל

 םירשקהב הקיקחב תמייק םיהזמ םיטרפ םוסרפ תלבגה ךות ןכות םוסרפ לש הרדסה .ךשמהב ןודייש ,םיבשח

 דבלבו" תותומע לש םיכמסמ טנרטניא רתאב םסרפל םידיגאתה םשר תא ךימסמ תותומעה קוח ,לשמל .םירחא

 רכשה ילבקמ לש םהיתומש טוריפ אלב" םייפסכ תוחוד רתיה ןיבו ;"התומעל םימרות תומש ומסרופי אלש

 רותיא רשפאי אל םוסרפהש" ךכב תינתומ תונקת ןיקתהל םיטפשמה רש לש תוכמסהו ,"התומעב רתויב הובגה

 186."דיחי לש יוהיז יטרפ יפל עדימ

 םינוזיאה תפש יכ תוארהל שקבמ הז קלח .תיתוהמה הרטמה תא גישהל הדיחיה ךרדה וניא קוחה ןוקית םלוא

 תאז השועו ,תויבמופל תויטרפה ןיב יראניב ןוזיאל תבכרומה הנומתה תא תדדרמ ילארשיה טפשמב תלבוקמה

 ,תופסונ הרדסה תויורשפא הריאמ יעדימ ךילהתכ יטפשמה ךילהה תגשמהש תוארהל שקבמ ןוידה .ידמ רהמ

 שי – שמתשמהו םסרפמה – תווצקה ינש ןיב .םייטפשמ קר םניאש םילכבו ,עדימה תמירז לש תופסונ תוילוחב

 .הרדסהל ילאיצנטופ רתא איה וזכ הנחת לכו ,עדימה לש המירזה לולסמב הנחת אוה םהמ דחא לכ .םינקחש דוע

 טפשמ לש רקחמה תמגידרפ לש תונבותה תא ףיסוהל שי הזה בלשב .תיטפשמ תויהל תבייח הניא הרדסהה

 תא ןאכ גיצא .עדימה תמירז לש םינושה םיבלשל ומאתויש םיינוגראו םייגולונכט תונורתפ ונכתיי :היגולונכטו

 תכרעמה ;םידדצה לש ןידה יכרוע םה הלא .הרדסהל תויורשפאה תא – םאתהבו ,הלאה תונחתהו םינקחשה

 תא הציפמש תיטופישה תכרעמה ;ןידה יקספ תא םירבחמש םיטפושה ;יטופישה ךילהה לע תחצנמש תיטופישה

 ןוידה ךלהמב .תשרב שופיחה יעונמ ,ףוסבלו ןמצע תוירחסמה תורבחה ;תוירחסמ תורבחלו רוביצל ןידה יקספ

 לע רסאש ,טפשמה יתב תלהנה 'נ מ"עב יקסע עדימ .ס.פ.ה םיבשח 5870/14 ץ"גבב ןידה קספ תא רקבאו גיצא

 187.שופיחה יעונמ ידי לע הקיספה חותפמ לש תורשפא םוסחל תוירחסמה תורבחהמ שורדל טפשמה יתב תלהנה

 םירבדה .תורחאל תונפל ךרוצה תא לטבמ ןקלחו ,ליבקמב לוחלו וזב וז בלתשהל תולוכי תועצההמ תודחא

 ,םייטרקנוק תונורתפ לע קר אל עיבצהל איה ,רומאכ ,הרטמה .ופוס אלו ןויד תישאר ןהש תועצה םיללוכ ןלהלש

 .עדימ תייגולונכט לש הביבסב תוינידמה בוציעל יפולח הבישח ךילהת לע אלא

 ?תיעוצקמ הבוח :ןידה יכרוע .1
 הפישח ינפמ הבוט הרקב תדוקנ שמשל םילוכי םה ,םיברועמ םה רשאכ לבא ,ןיד יכרוע םיברועמ ךילה לכב אל

 תאו םינושה םיקיפאב ןידה יקספ לש תושיגנה תא ישעמה םנויסינמ םיריכמ ןידה יכרוע .עדימ לש תנווקמ

 תורשפאה לע תעדלו ,הקיספה תאו קוחה תא םג ריכהל םירומא ןבומכ םה .ןיד יקספב תומש שפחל תורשפאה

 .םשל ןויסיח קינעהל וא םימיאתמה םירקמב םייתלדה תא רוגסל שקבל

                                                             
 

 .1908-ם"שתה ,תותומעה קוחל )1()ו(39-ו )ג(39 'ס :המאתהב ואר 186
 .19 ש"ה ליעל ,םיבשח ןיינע 187
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 היגטרטסאה שוביגל רשקב םג אלא ,תויטפשמה תולאשב קר אל תוחוקלה לש םהיגיצנ םישמשמ ןידה יכרוע

 ינפל שורפל םירומא ןידה יכרוע ,וז תרגסמב ?רשפתהל םאה ?ןכיה ?יתמ ?העיבת שיגהל םאה :תינוידה

 תיקסע-תיטפשמה ןושלב "הפישח"( םינוכיסל ,םירבדה בצמל עגונה לכב תיטפשמה םתכרעה תא םהיתוחוקל

 הבוחה :תפסונ הבוח לש השוביג תארקל םדקתהל יוארש רובס ינא ,וזה תרגסמב .םייוכיסלו )םויכ תלבוקמה

 תצעיימש ןיד תכרועש רובס ינא ,ליעל ורכזנש תואמגודב .תנווקמה הפישחה לש תועמשמה תא םידדצל ריבסהל

 ,תשרב תעה אובב םסרפתי ןידה קספש ןיבהל וילעש דבוע ותואל ריבסהל הכירצ ,וקיסעמ תא עובתל דבועל

 ילוא :תינוידה היגטרטסאה יונישל איבהל היושע הזה לוקישה תפצה .ותולעהל םייושע ומש יפל םישופיחו

 ףשחייש ישיאה עדימה םצמוצי ילוא ;רבגי םייתלדה תריגסל יוכיסה זאו ,םיוסמ ישיא עדימב ךרכית העיבתה

 ןיד יכרוע :הלועפל ןנצמ טקפא והז ,ךכ םא .םיוסמ קזנ שארב העיבת לע דבועה רתווי ילוא ,העיבתה תרגסמב

 אוה יטפשמה בצמה דוע לכ םלוא .ויתויוכז תא שממלמ ועיתרהל לולעש לוקיש חוקלה ינפל םיפיצמ ךכ םיגהונה

  .חוקלל ןידה תכרוע ןיב ץועייה שגפמב היגוסה תא ןבלל יוארש רובס ינא ,םש םוסרפ תללוכ לדחמה תרירבש הזכ

 וזכ הטלחה .רתוי אלמ עדימ סיסב לע תלכשומ הטלחה לבקל םהל רשפאמ הפישחה טביהב תוחוקלה עודיי

 חוקלה :ליעל ג קלחב הגצוהש הטילשכ תויטרפה תסיפתב בטיה תבלתשמו ,םדאה לש הימונוטואה תא תדבכמ

 וא ,העיבתה תא שיגהל ידכ םשה אשונב תויטרפה לע רתוול םאה :ויתודוא לע עדימב גוהנל דציכ טילחמש אוה

 תא הדיקפמ איה לבא ,הטושפ הניא הריחבה םיבר םירקמב ?תויטרפה לע רומשל ידכ העיבתה לע רתוול אמש

 .עדימה אשומ ידיב תינושארה הטילשה

 הבוח ןיא וזה תעב ?תנווקמה הפישחה לש התועמשמ תא חוקלל ריבסהל ןידה יכרוע לע הבוח תלטומ םאה

 ןיב ,הקיקחב ןיב וזכ הבוח העבקנ וליא היה בטומ .ןידה יכרוע תכשל יללכב וא הקיקחב וזכ תטרופמו תשרופמ

 תכרועל שיש רובס ינא ,םוקמ לכמ .וחוקל יפלכ ןידה ךרוע תובוחמ התריזג לש תינשרפ ךרדב ןיב ,הקיתאה יללכב

 הז שיגר עדימ שי רשאכ ,םימיוסמ םירקמבו ,חוקלל הפישחה יטביה תא ריבסהל )תיגשומ( תוריהז תבוח ןידה

 ןידה ךרוע ריבסה אל םהבש םירקמב ,תורחא םילימב .תיטרקנוק תוריהז תבוח םג שי ,העיבתב ךרכנש רחא וא

 .תונלשרב ריכהל םוקמ שיש ןכתיי ,ךכ בקע קזנ םרגנו ,תנווקמ הפישח לש ןוכיסה תא

 :גוציי ןיא םהבש םירקמה תא השיגדמ תנווקמ הפישח לש קזנה תא שארמ עונמל ןידה יכרוע לש תורשפאה

 םיעבתנ ,תונטק תועיבתל טפשמה תיבב וא הדובעל ירוזאה ןידה תיבב לשמל ,םמצעב תועיבת םישיגמש םיעבות

 ירבחמ דועו דוע ןמזה ףולחבש חינהל שי .ןידה יקספבו םיכילהב םירכזנש םירחאו םידע ,םמצע תא םיגציימש

 .רבדה תועמשמ תא וניביו ,תשרב הלעי םמשש תורשפאה לע טנרטניאב םישלוגכ םנויסינמ ועדֵי וזה הצובקה

 תובישח שי ןכל .קחרמ שי דוע – םתויטרפ לע ןגהל תוסנל תיביטקא הלועפ ןיבל םייללכ הנבהו העידי ןיב םלוא

 .תיטופישה תכרעמה דצמ םג הלועפל

 תויטרפ/תויבמופ ספוט :תיטופישה תכרעמה .2
 םידדצה .טפשמה תיב ידיב אוה ילהנמה לופיטה ךשמהו ,טפשמה תיבב קית ול חתפנ ,יטפשמ ךילה דצ םזישמ

 םיטביהב ןיב – ךילהל רשקב תונוש תושקב שקבל ,)ןיד-יב יבתכ שיגהל( ןידה ירדס יפל קיתב לועפל םילוכי

 תוטלחה ןבומכו טפשמה תיב תוריכזמ תוטלחהל ףופכב ,ןויד תייחדל תושקב ומכ םיינכט םיטביהב ןיבו םיינויד



 
 

 
 

 

43 

 :קובקב ראווצ הווהמ אוה לבא ,עדימה תמירזב ינכט םרוג ורקיעב אוה יטופישה להנִמה .ךרוצה יפל םיטפושה

 .םהל תונותנש תויורשפאה תא ןיבהל םידדצל עייסל בוט םוקמ הז ,ךכ םושמ .וכרד רובעל רומא עדימה לכ

 תוטלחהו ןיד יקספש הריהבמש ,םינוידל םינומיזה יבג לע העדוה טפשמה יתב תלהנה הפיסוה רפסמ םינש ינפל

 תושיגנה לע וא םיירחסמ םירתאב םוסרפ לע רבסהו עודיי וב ןיא :ינוקל םייקה חסונה 188.תשרב םימסרפתמ

 ימל .ןומיזה ילושבש תונטקה תויתואב םיקמעתמ םניא םיברש חינהל שי ךכ לע ףסונ .ללכב תשרב היופצה

 קוחב ועבקנש לדחמ תורירב תא ןגעל שיש רובס ינא .הקיפסמ הניא העדוה ,תויועמשמה תא םיניבמ םניאש

 .םהילע ףיסוהל ךרוצה יפלו ,ןידה ירדסב ,הקיספבו

 רסמית ךילה תחיתפ תעבש ןפואב קיתה תחיתפ יכילהל "תויבמופ/תויטרפ ספוט" ףיסוהל איה יתעצה ,ךכיפל

 יכ תוטשפבו הרצקב הריבסמש ,העדוה םה םג ולבקי ,םירחאה םידדצל םיכמסמ חולשמ תעבו ,עבותל העדוה

 םירתאבו טפשמה יתב תכרעמ רתאב םימסרפתמ ןיד יקספו תוטלחה יכו ,רוביצל שיגנ תויהל יושע קיתב עדימה

 יוסיח שקבל ךכב ןיינועמה דצל רשפאל ךירצ ספוטה ,ךכ לע ףסונ .ידיימ עוציבל ןתינש ילהנמ ןפ הז .םיירחסמ

 וא םוסרפ רבדב לדחמה תרירב תא עבוק קוחה םהבש םיבצמב רבודמש לככ .ינויד ןפ הז .םיהזמ םיטרפו םש

 לדחמה תרירב תא תונשל םישקבמ םידדצה םהבש םירקמב .םאתהב טפשמה תיב תוריכזמ לעפת ,יוסיח

 לע עודייה ומכ .םיגצוימ םניאש ימל דחוימב הבושח וז הרודצורפ .טפוש תערכהל השקבה רבעות ,ןידב העבקנש

 .הטילשכ תויטרפה תא שמממ ספוטב עודייה םג ,ןידה יכרוע ידי

 םמשב םירכזנש םירחא םישנא וא םידע :םתבוטב אלש םיכילהל םיעלקנש ימ םה םידדצ לש תפסונ הצובק

 ןומיזב לולכל שי ,)תוליגר תויחרזא תועיבת רמולכ( םייפואב םייטרפ םהש םיכילהב םידעל רשא .ןידה קספב

 שי דוע לכ .םמש תויטרפ לע רומשל םישקבמ םה םא ,הבית ןומיס לש הטושפ ךרדב ,השקב שיגהל תורשפא

 תיב לש תויהל הכירצ הטלחהה ,המכסה ןיא םהבש םירקמב .םתשקב תא דבכל שי ,םידדצה ןיב המכסה

 לוקוטורפב ןייעל הנרס לאגי יאנותיעה שקיב ובש הרקמב םיאצומ ונא םידע לש םמש יוסיחל המגוד .טפשמה

 םלוא ,תוחותפ םייתלדב םייקתה העיבת התואב ןוידה .ילכש רוגיפ ןוחבאב תונלשר היה הניינעש העיבת לש ןויד

 דיה רצוק ימעטמ .המצע העיבתל דצ היה אלו דע היהש ימ לש ,תויודעה תחא לע ןויסיח ליטה םש טפשמה תיב

 טפשמה תיב םשר .ולוכ לוקוטורפה רתסוה ,לוקוטורפהמ קלח קר ריתסהל התשקתהש ,בושחמה תקלחמ לש

 ךילהב ורכזנש ימ לש םיישיא םיטרפ תרחשה לע הרוהו ,יוסחה קלחה טעמל ,לוקוטורפב ןויעה תא ריתה ןוילעה

 189.בושחמה תקלחמ ידיב אלו ,טפשמה תיב לש תיטפשמה הקלחמה ידיב הדקפוה המישמה .העיבתל דצ ויה אלו

                                                             
 

 ."lwww.court.gov.i תבותכב טפשמה יתב תכרעמ לש טנרטניאה רתאב םימסרפתמ תוטלחהו ןיד יקספ" :אוה העדוהה חסונ 188
 לוקוטורפב ןייעל הנרס לאגי לש ותשקבב הטלחה( ).162026.7 ,ובנב םסרופ( תואירבה דרשמ – לארשי תנידמ 'נ ןאהד 8805/13 א"ע 189
 .)הנרס ןיינע :ןלהל( )יוסח ןויד
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 ספוט תועצמאב לדחמ תרירב תעיבק לש ,ןאכ עצומש ינוידה ןורתפה דצב יכ השיחממ וז המגוד

 תאז לכב שקבל ,תרושקת ילכ הנושארבו שארב ,םיישילש םידדצל םג תורשפאה תרמשנ ,תויטרפ/תויבמופ

 .הרמשל שיו ,טפשמה יתב קוחל )א(ג70 ףיעסב םויכ תנגועמ וז תורשפא .םידע לש םהיטרפו םמש תא ףושחל

 דעונש יעצמא דוע אוה .יתוהמה ןידה יונישב ךורכ וניאו ינויד אוה ,תויטרפ/תויבמופ ספוט לש ,עצומה ןורתפה

 תעצומה תורשפאה ,תויטרפה תניחבמ .שרדנה לע ולעי אלש ןפואב תויבמופבו תויטרפב העיגפה תא רעזמל עייסל

 תישענה וזמ רתוי תיביטקפא עדימ תריסמ הב שי :קוחב עובקה תעדמ המכסהה ןורקע תא תדבכמו תפקשמ

 שקבל תורשפא הב שיו ,ואל םא עובתל םא – הטלחה לבקל תורשפא הב שי ,עדימה תמירז יכילהתל רשקב םויכ

 תרשפאמ תעצומה הרודצורפה ,תויבמופה תניחבמ .יתוהמה ןידה תוארוה יפל ,םוסרפל םיכסהל וא ,יוסיח

 םיכרע ףקשל – םיכירצו – םילוכי ןידה ירדס ,יללכ ןפואב .קויד רתיב תויבמופה ןורקע לש תוילכתה תא םישגהל

 :גישהל ודעונ הלא תונורקעש תוילכתה תמשגה ,םכרדו ,דחי םג תויבמופו תויטרפ :יחכונה הרקמבו 190,םייתוהמ

 לש הערל לוצינ תעינמ ךות ,ןגוה ךילהו תופיקש ,הרקב ,םיברועמה םידדצה לש הימונוטואל דובכו הטילש רתי

 .תואכרעל השיג לע תויהל לולעש ןנצמה טקפאה םוצמצו םיכילהה

 יתוהמ תעד לוקיש :טפשמה יתב .3
 שי וז תאו ,םתויבמופ וא םיטרפה יוסיח רבדב הטלחהה תא תונשל שקבל םידדצל רשפאל שי ךילהה ךשמהב םג

 ןיב ךוכיח םוחת שי ללכב םא רוריב תויהל הכירצ טפשמה יתב לש הנושאר המישמ .יתוהמה ןידה יפל לוקשל

 לשמל( תויטרפ סרטניא ללכ ןיא םימיוסמ םירקמב יכ ונל הארה ליעל ד-ו ג םיקלחב ןוידה .תויבמופל תויטרפה

  191.אקווד תומשה םוסרפ תא בייחמ וניא תויבמופה סרטניאש וא ,)"העובט תוירוביצ" ךילהב שי רשאכ

 םייתלדב ךילהה תא םייקל ושקיב םימושינה .סמ תייבג לש הלאש הנודנ ,ליעל רכזנש ,להי ןיינעב ,לשמל ךכ

 ףשחיהל םייושעש םיירחסמ תודוס לע ןגהל הדעונ םייתלדה תריגסש אצמ ןוילעה טפשמה תיב 192.תורוגס

 טפשמה תיב .םידדצה תומש תא תווסהלו ךישמהל הקדצה ןיא ,הלאכ תודוס ופשחנ אלשמ םלוא ,ןוידה ךלהמב

 םיכילה םה סמ יכילה .תויבמופל תויטרפה ןיב ךוכיח שי םא רוריבל השחמה וז .העתרה לוקיש םש ןייצ ףא

 ,לוכה לע ינויוושו אלמ ןפואב לוחל רומאש ןיד יפל ,םיחרזאמ סמ םולשת תעבות הנידמה .םייפואב םיירוביצ

 .העובט תוירוביצ שי סמ יכילהב ,םיילילפ םיכילהל המודב .הרקמו הרקמ לכ תוביסנו ןידה תוארוה יפל

 לידבהל( טפשמה תיבש השקב וז םעפהו ,עירכהל שי ,תושגנתה שי ןיידעש איה הנקסמה הזה רוריבה רחאל םא

 ?עירכהל שי דציכ .ןירשימב תותמועמ תויבמופהו תויטרפה ובש םוקמה ןאכ .לוקשל ךירצ )יטופישה להנִמהמ

                                                             
 

 תעפשה לש רשקהב .31 'מעב ,26 ש"ה ליעל ,יחרזאה ךילהה ,יבצ-ןזור לשמל ואר ,םייתוהמ םיכרע םיפקשמכ ןידה ירדסל 190
 Orna Rabinovich-Einy, Beyond Efficiency: The Transformation of Courts Through :ואר ,יטפשמה ךילהה לע היגולונכטה

Technology, 12 UCLA J.L. & TECH. 1 (2008). 
 ןכלו ויפואב ירוביצ ךילה םזוי דצשכ אוה דחאה .ליעל 107 ש"ה דיל טסקט ואר .העובט תוירוביצ לש םיבצמ ינש ןיב ליעל יתנחבה 191

 הז .ותוהמב ירוביצ ךילהה םלוא ,ילילפ ןידל הדמעהב ומכ ,םדאה לע הפכנ ךילההשכ אוה ינשה בצמה .םוסרפל םיכסמ תקזחב אוה
 .ןאכ הרקמה

 .44 ש"ה ליעל ,להי ןיינע 192
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 שיש תוירוביצה תדימ תא םינחובו ,"תוביסנה לולכמ" לש ןחבמב םישמתשמ טפשמה יתב תירבה תוצראב

 םיעבותל וריתה טפשמ יתב ,םאתהב .המודכו ילילפ טפשמל ןוכיס ,ךילהב ףשחיהל יופצש עדימה גוס ,ךילהב

 ,העינמ יעצמאב ,תולפהב ,תינימ הדרטהבו הפיקתב וקסעש םירקמב םינודבספב שמתשהל תויחרזא תועיבתב

 שופיח ,םזילוהוכלא לש םיניינע ופשחנ םהבש םירקמב לבא ,ושטננש םידליו החוור יקיתב ,ןימ תולחמב

 קידצהל ךכב יד אלש קספנ ,דבלב הכובמ המרגנ ובש בצמב יללכ ןפואבו ,םיטנדוטס תונועמב יאטיסרבינוא

 193.תומש יוסיח

 תוכזה ןכש ,הבושח תושימג וז .תושימג רשפאמ םג לבא ,תמיוסמ תואדו-יא רצוי ,תוביסנה ללכ לש ,הזכ ןחבמ

 194.ןמזה תצורמב תונתשמ הלאו ,תויתרבח תומרונמ תעפשומ תויטרפל

 יתב קוחל )ד(70 ףיעס לש יתקיספ חותיפ ןאכ שרדנ .םירקמה לכל םיאתמש יעמשמ-דח ללכ שיש רובס יניא

 טפשמה תיבש םשכ .תויטרפב "הרומח העיגפ" לש הרקמב םוסרפ רוסאל טפשמה תיב תא ךימסמש ,טפשמה

 תדימ .םיפסונ םיבצמ ןוחבל שי ,"הרומח העיגפ" אוה ףוג יקזנ לש טוריפ יכ ועבק ,ויתובקעב קקוחמהו ,ןוילעה

 ,םהינכות יפל ,םימיוסמ עדימ יגוס רידגמ ילארשיה ןידה דוע לכ .ןאכ ירקיעה לוקישה איה תויטרפב העיגפה

 יתנעטש יפכ םלוא .ואל םא הרומח איה העיגפ םא העיבקל הדימ תמאכ וז הרדגהב רזעיהל ןתינ ,"שיגר עדימ"כ

 טפשמה יתב .םימת הארנ ומצעלשכ עדימה םא םג ,תילאיצנטופ העיגפ ובוחב ןמוט םדא לש יוהיזה םצע ,ליעל

 ישונא ףרצת ללכל םידחא םינותנ רבחל תורשפאה :תילטיגיד הביבסב עדימ לש הז ןייפאמל םירע תויהל םיכירצ

 .תונתשמה תויתרבחה תומרונל םיבושק תויהל םיכירצ םהו ,ויביכרמ ךסמ לודגש

 הריהז הביתכ :םיטפושה .4
 יתוהמה ןפב ךילהה תא םילהנמ םה .יטופישה ךילהבש עדימה תמירז תרשרשב האבה הילוחה םה םיטפושה

 תטלחומ תואמצע שי םיטפושל .ןידה יקספ תא םיבתוכש םה .תוטלחה לבקל ןידב תוכמס םהל שיו ,ולש ינוידהו

 וניא תנווקמה הפישחה תייעבל ןורתפה 195.ןידה לש ותורמ תלוז תורמ םהילע ןיא ,דוסיה קוח תארוהכו ,ךכב

 .םיהזמ םיטרפ םוסרפ לש תועמשמה תעמטהב אלא ,תמיוסמ הרוצב ןידה קספ תא בותכל בויחב

 הרושה" תא הריבסמו ,םמצע םידדצל הנושארבו שארב תדעוימ איה :תבכרומ הכאלמ איה תיטופיש הביתכ

 רבודמש לככ 197.רוערע תאכרעב הניחבל סיסבה אוה ןידה קספ 196.ולוכ רוביצל םג תדעוימ איה לבא ,"הנותחתה

                                                             
 

 רגאמש ,ןוסידמ ילשא תויורכיהה רתא דגנ תיגוציי העיבתב ,םמשל ןויסיח םיעבות ושקיב ובש ןיינעב הקיספה לש םוכיס ואר 193
 לש גוצייב רבודמש רחאמ םלוא ,הכובמה ףס תא רבוע עדימה םוסרפש אצמ ינקירמאה טפשמה תיב .107 ש"ה ליעל ,ץרפנ ולש עדימה
 ,ליעל ראותמכ .תיגוצייכ הרושיאל רבוע העיבתהמ םהב רוזחל םיעבותל ריתה טפשמה תיב .םיעבותה תומש תא םסרפל שי ,םירחא
 .תרחא קספ ילארשיה טפשמה תיב

 .39-43 'מעב ,79 ש"ה ליעל ,יטרפ בחרמ קהנריב ואר ,ןוידל 194
 .הטיפשה :דוסי-קוחל 2 'ס 195
 פ"ע ;)2002( 30 ,25 )5(ונ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןמדור 446/01 פ"ע לשמל ואר .הקמנהה תבוחל רשקב ךכ לע ודמע טפשמה יתב 196

 .)17.8.2016 ,ובנב םסרופ( רצלמ )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל 37 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ 1965/14
 .םש 197
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 עדימ תפישח לש טביהב ךכיפל .רתוי תובר תוכומנ תואכרע בייחמ וא החנמ ןידה קספ ,רתוי ההובג האכרעב

 םימסרפתמ ןידה יקספש ךכל :תויטרפה יטביהל תיטופיש תועדומ רקיעב אוה שורדש המ ,ןידה יקספב יטרפ

 םע תורכיה םג השורד .ירקיע יוהיז יעצמא םה תומשש ךכלו ,הצופנ שופיח תתליאש םה תומשש ךכל ,תשרב

 לש ויוהיזל קיפסהל יושע םירוגמ םוקמו הדיל ךיראת רוכזאש ,לשמל ,הנבהו ,עדימ דוביעל תויסיסב תוטיש

 רוכזא-יאב רתוי דוע דיפקהל שי ,ןטק םוקמב רגש םדאב רבודמ רשאכ .הטלחהב עיפומ וניא ומש םא םג ,םדא

 םידמוע םניא עדימ יטירפש :עדימה לש תילטיגיד הנבה השורד ןאכ םג 198.םירחא םיהזמ םיטרפו םוקמה םש

 עגופו ,ויקלח ךס לע הלוע םלשהש דע םיילאיווירט םינותנ דועל ףרטצהל יושע ילאיווירטו םימת ןותנ םגו ,םדבל

 .עדימ יטירפ ןיב רושיקל חתפמ אלא ,טושפ יוהיז יעצמא קר ונניאש :םשה תובישח לש הנבהה השורד .תויטרפב

 .םידדצה תויטרפב הבר העיגפ עונמל םילוכי םיטפוש ,תעדומ הביתכב

 תא ףיסוהלו ,תעל תעמ התוא ןנערל יואר 199.הפקת ןיידע 2009 תנשמ םיטפושל טפשמה יתב להנמ לש ותיינפ

 תומזוי .תורחא םיכרדב וא םיטפושל תויומלתשה לש תומיאתמה תורגסמב םיטפושל םיאתמה דומילה

 ןוילעה טפשמה תיב תטלחה ומכ ,םינתשמה םייטפשמה םיללכל םידדצה בל תמושת תא תובסמש תויטופיש

 – הטלחהה תא ןגיעש הקיקחה ןוקיתו ,ףוג יקזנ ןיגב תועיבתל רשקב לדחמה תרירב תא הכפהש והילא ןיינעב

 לבא ,םיסמ ינידב הקסעש השרפב ןוילעה טפשמה תיב לש ותולהנתה איה תפסונ המגוד 200.תוכרובמ תומזוי ןה

 תיב ריבעה הליחת .ולש תורחא גוז תונבו ותשא ,םושינה לע בר ימיטניא ישיא עדימ תפישחב הכורכ התייה

 ךות ןידה קספ םסרופ ןכמ רחאלו ,םוסרפה אשונל תוסחייתה םהמ שקיבו דבלב םידדצל ןידה קספ תא טפשמה

 201.תונושה תויומדה לש ןהיטרפ תקיחמ

 לבא .בישהל השק – םסרופו אציש המו ,עדימה תמירז תא רוצעל רשפא-יא םיתיעלש הנבהה םג השורד ,הז דצב

 וצל ךרע שי תאז לכב ,םיברב םסרופ בר עדימ םא םג .שאייתהל םיכירצ םניא טפשמה יתבש רובס ינא ,זא םג

 לע ךכ ריהצמ טפשמה תיב .יכוניחו יתרהצה אוה ךרעה 202.יתוהמה ןידה יפל שרדנ הז רשאכ – םוסרפ רוסיא

 הרהצהל ךרע שי תאז לכב לבא ,ןשוימ אוהש ךכ לע טפשמה תיבל וגעליש ימ ויהי .תיכרע הניחבמ יוארש המ

 ףיסוי ההזמ יטופיש עדימ לבא ,ומסרופש םיטרפה תא חיכשי ישונאה ןורכיזה םימיה תוברב ,דועו תאז .תיכרעה

 תינושארה ןמזה תדוקנב םא םג ,םייקתהל היושע תויטרפה תרימש ,ךוראה חווטב .חצנלו ,תותשרב שיגנ תויהל

 .העיגפ שי

                                                             
 

  ,Privacy and Openness in Administrative David Loukidelis :הדנקב םייטופיש םילנובירטב םיטפושל תומוד תוצלמה ואר 198
Tribunal Decisions, 22 CAN. J. ADMIN. L. & PRAC. 75, 88 (2009) )ןלהל: Loukidelis(. 

 הללכ הצלמהה .86 'מעב ,םש ,Loukidelis לצא חוודמכ ,2005 תנשב ,םיטפושל הדנקב תיטופישה הצעומה לש המוד היינפ ואר 199
 וז הדמע .ןידה ילעב רואיתל םייתורירש תובית ישאר תריצי ומכ ,םיטרפ לש םוזי שוטשטל תפסונ העצהו ,םיטרפ תללכה-יאל העצה
 .27 ש"ה ליעל ,Strahilevitz ןכו ,27 ש"ה ליעל ,ץיבוקסומ :ואר .םינודבספב שומישל ץיבוקסומ לש ותשיג תא תדהדהמ

 .17 ש"ה ליעל ,יאופר עדימ ללכנ םהבש םיקיתב םידדצל הדובעל ירוזאה ןידה תיב תיינפ ואר 200
 .)12.3.2017 ,ובנב םסרופ( ןולקשא המוש דיקפ 'נ ינולפ 3328/15 א"עב המילשמה הטלחהה תא ואר 201
 .9 ש"ה ליעל ,)הניטק( תינולפ ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב תורעה תא המודב ואר 202
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 חותפמ אלל ימצע םוסרפ :טפשמה יתב תלהנה .5
 קספ לש יזיפ קתוע .ךילהה תלהנמכ העבוכב תיטופישה תכרעמל רזוח רודכה ,םידדצל רסמנו ןיד קספ בתכנשמ

 תא הריבעמו תטפושה תושרה רתאב ןידה יקספ תא תמסרפמ טפשמה יתב תלהנה .םמצע םידדצל רסמנ ןידה

 .ןווקמ םוסרפ ךרוצל תוירחסמ תורבחל ןידה יקספ

 וז תולעב .הנידמה תולעבב ויה ןהו ,םירצוי תוכז קוח יפל ןנבומב "תוריצי"ל ובשחנ ןידה יקספ 2008 תנש דע

 .הנידמב רתכה רמוה לארשיב 203.רתכל תונותנ ןיד יקספב םירצויה תויוכז יכ עבקש יטירבה ןידל דירש התייה

 הניא )םיטפושהו טפשמה יתבו( הנידמה :ןוכנ תויוכזה רדעיה 204.ללכ ןידה יקספב םירצוי תויוכז ןיא םויכ

 ,יטופישה ךילהתהמ קלחכ םירצונ ןידה יקספ .םירצויל קפסל ודעונ םירצוי תויוכז ינידש קושה יצירמתל הקוקז

 תוכז יניד םינווכמ םהילאש םירצויה לש הלאמ תילכתב םינוש ,םיטפושה רמולכ ,םירבחמה לש םהיצירמתו

 .םירצוי

 תחתש ןידה יקספב .ןידה יקספב הטילש טפשמה יתב תלהנהל ןיאש ועמשמ ןיא םירצוי תויוכז רדעיה ,תאז םע

 .םסרפתי – םסרפתהל ךירצש המ קרש אדוול ידכ םיעצמא לש הרוש טוקנל הכירצו הלוכי תטפושה תושרה ,הדי

 ןידה יפל עבקיהל תוכירצ תוטלחהה :ידמל לבגומ טפשמה יתב תלהנה לש תעדה לוקיש ,תילהנמ תושרכ

 םיעצמאל עגונב םיוסמ תעד לוקיש בחרמ הל שיו ,הרקמו הרקמ לכב ןידה תא םשייל הכירצ תושרה .יתוהמה

 הבוח תלטומ טפשמה יתב תלהנה לע .ןיינעה יפל ,תויטרפה תא וא תויבמופה תא חיטבהל ידכ תטקונ איהש

 םירומא םניאש ןיד יקספל ןויסיח קינעהל הבוח הילע תלטומו ,יבמופ ןידה קספ םהבש םירקמב תויבמופ רשפאל

 טפשמה יתב לש ןיד יקספ ןוגכ ,םמסרפל טלחוה אלשו תורוגס םייתלדב ונתינש ןיד יקספ לשמל ,םסרפתהל

 תורבחל עיגהל אל יאדוובו( תטפושה תושרה לש יבמופה רתאל םכרד תא אוצמל םיכירצ םניאש ,החפשמ יניינעל

 .קיתב תטפושה תטלחה יפל תויהל הכירצ טפשמה יתב תלהנה לש התלועפ .)תוירחסמ

 יתב לעש רובס ינא .ינוגרא-יגולונכט אוה ןאכ ןורתפה .םייבמופ ןידה יקספ רשאכ תררועתמ תויטרפה תייעב

 ינפלו תושרה רתאב םוסרפה ינפל ,םירחא לשו םידדצה לש םיהזמה םהיטרפ יוסיחל םיעצמא טוקנל טפשמה

 ויתוילכת .תקיודמ תבותכו תוהז תדועת רפסמ ומכ םיהזמ םיטרפ טימשהל שי ,לשמל :םיישילש םידדצל הרבעה

 .ןיד לעב לש תקיודמה ותבותכ טמשות םא ועגפיי אל ,הז רמאמל ד קרפב וניאר ןתואש ,תויבמופה ןורקע לש

 ליעפהל הכירצ תילהנמה תושרה הז ןיינעב .תיכרע הריחב תפקשמ רבכ איה ןכש ,רתוי תבכרומ תומשה תייגוס

 ,םימדוקה םידומעב יתעצהש יפכ .תויבמופל תויטרפה ןיב היניעב יוארה ןוזיאה תא אוצמלו התעד לוקיש תא

 םתונשל וא 205,ןידה יקספמ םתוא קוחמל ,תויטרפב העיגפ שי רשאכו ,תומשה תצופת תא םצמצל שיש רובס ינא

                                                             
 

 .,18 § 6 Geo. 5, c.46, Copyright Act, 1911 (.Eng) :ואר 203
 .2008 יאמב ףקותל סנכנש ,2007-ח"סשתה ,םירצוי תוכז קוחל 6 'ס ואר 204
 Privacy Commissioner of Canada to :הבתכמ ואר .םש תויטרפה תנגה תביצנ לש תוברעתה תובקעב ,הדנקב גוהנ לשמל ךכ 205

Canadian Internet Policy and Public Interest Clinic, University of Ottawa, 8.7.08, רבחמה ידיב קתוע. 
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 תא ףילחהל איה היינש ךרד .תומשה תא ריחשהל איה תחא ךרד .שופיחה יעונמב םשופיח תא השקיש ןפואב

 .ןרותיא לע דוקשל שיו ,תופסונ םיכרד ונכתיי 206.םייתורירש תומשב וא ,תובית ישארב תומשה

 ,םיינוציח שופיח יעונמ דצמ חותפִמ לש תורשפא םוסחל ךישמהל הכירצ תטפושה תושרה ,הלש טנרטניאה רתאב

 תתואיש ןפואב תנכתל שי רתאה תא ,רמולכ 207.תיגולונכט הניחבמ ןתינ רבדהש לככ ,ימש שופיחל רשקב תוחפל

 םגו ,ןמז הז תרכומו תמייק וזכ הלועפ .רתאה ינכותמ קלח ןייפאל םיאשר םניא םהש ךכ לע שופיחה יעונמל

 בינהל רומא וניא םייללכה שופיחה יעונמב תומש שופיחש איה האצותה .וזה תעב תטפושה תושרה רתאב הגוהנ

 יפל אל לבא ,םינוש םירטמרפ יפל שופיחה יעונמב שופיח רשפאתיש ךכל ףואשל שי .ןידה יקספ ךותמ תואצות

 יתב תלהנהו ,תעה לכ הנתשמ שופיחה יעונמל )ללכב טנרטניא ירתאו( תטפושה תושרה רתא ןיב קשממה .תומש

 .םאתהב רתאה תא ןכדעלו ןכדעתהל הכירצ טפשמה

 ידבוע לש ןמז תשדקה לש ,המיאתמ תכרעמ תיינב לש תולע םהל שיו ,םייגולונכט םירגתא ןאכ שיש ךכל רע ינא

 תוצפל ךירצ היהיו גוויסב תויועט ויהי םיתיעלש ןכו ,םיטפושה םיתיעלו םידיקפה ,ינכטה תווצה – תכרעמה

 םילוכי םניאו היעבהמ תומלעתה םיקידצמ םניא םמצעלשכ תויולעהו םיישקה םלוא .תויועטה יקזנ ןיגב םיעגפנ

 קלח םימתהל לוכי היה אל בושחמה תווצ יכ ,הנרס ןיינעב הנתינש הבושתה .יתוהמה ןוזיאה תא עובקל

 הלבגמל יתוהמה ללכה לש העינכ וז 208.הליבק הבושת הניא ,ולוכ לוקוטורפה לע ןויסיח לטוה ןכלו לוקוטורפהמ

 .םאתהב לועפלו ,תנווקמה הפישחה לש תויועמשמה תא םינפהל הכירצ טפשמה יתב תכרעמ .תיגולונכט

 .ןהינימל תוירחסמה תורבחה רקיעבו ,םיישילש םידדצל ןידה יקספ תרבעה אוה עדימה תמירז לש אבה בלשה

 םיבשח ןיינעו ,חותפמ :תוירחסמה תורבחה .6

 תוירחסמ תורבחל טפשמה יתב תלהנהמ עדימ תרבעה )א(

 וצפוה םה הליחת .תמדוקה האמה לש םיעשתה תונש תישאר זאמ ןיד יקספ תוציפמ תוירחסמ תורבח

 ,בחרתהו ךלה םיירחסמה םירגאמה לש יוסיכה ףקיה .תנווקמ השיגב םויכו ,םירוטילקתב ךשמהב ,םיטקסידב

 תועייסמ ןה :רוביצה ןיבו טפשמה יתב ןיב ךוותמ לעופב תושמשמ תורבחה .םהב שופיחה תויורשפא םג ומכ

 םינוש םינכת ןיב םירושיק ,םימדקתמ שופיח יעונמ ומכ ,תוקפסמ ןהש םיפסומה םיתורישה .ןידה יקספ תשגנהל

 ,םיטפושל ,ןידה יכרועל םיעייסמ – )דועו תיטפשמ תורפס ,רבסה ירבדו קוח תועצה ,םיקוח ,ןיד יקספ(

 ,דבלב םייונמל ללכ ךרדב םישיגנ םיתורישה .תימוימויה םתדובעב םירחא טפשמ ירקוחלו םיטנדוטסל

 שפוח ךא ילואו( תיניינק תוכזכ ןה ןגומש תעד לוקיש ,ןהיקסע תא להנל דציכ תעד לוקיש תורבחל .םולשתבו

                                                             
 

 מ"הלת ואר .המוד השיג טקנ החפשמל טפשמ תיב .199 ש"ה ליעל ,םייתורירש תובית ישארב שומיש לש ,תידנקה השיגה תא ואר 206
 ךא ,החפשמ יניינעב רבודמש םגה ,ןידה קספ םוסרפ תא ריתה טפשמה תיב .)2018( ןמציו-םחש 'נ ןמציו 60532-09-16 )'יח החפשמ(

 ."דבלב תוחונ יכרצל ובתכנו םייודב הטלחהב םיניטקהו םידדצה תומש" :ןיוצ ןידה קספ שארב
71RACTICE PAND  ,THICSE ,AWL :GEAIGITAL DAND THE  ,ITIGANTSL ,OURTSC ,LTISEAREN K  :ואר ,ןוידל .הדנקב ךכ 207

(2nd ed. 2016). 
 .189 ש"ה ליעל ,הנרס ןיינע 208
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 םירחא םישנאו םידדצ לש תויטרפל תוכזה תא תולטבמ ןניא הלא תויוכז םלוא .קוסיע שפוחכ ןה )ירחסמ יוטיב

 .םייטפשמ םיכילהב

 אל םירתא וא תרושקת ילכ ומכ םירחא םיכוותמ ןיבל תוירחסמה תורבחה ןיב שממ לש לדבה לע דומעל בושח

 .ןהיחוור תא אישהל איה תורבחה לש תימיטיגלה ןתרטמ .הידפיקיו תיפותישה הידפולקיצנאה לשמל ,םיירחסמ

 יללכ ןהילע תולבקמ ןה םא םגו ,דבלב יללכה ןידל תופופכ ןה .יתא דוק חרכהב ןיא תורבחל ,םיאנותיעמ הנושב

 יזכרמ ןקחש .םינקחש המכ םיאור ונא לארשיב יחכונה קושב .ןנוצרכ םתונשל תוישפוח ןה ,םימיוסמ תוגהנתה

 לש ימש שופיח ,וז ךרדב .ותוא חתפמל םיינוציח שופיח יעונמל רשפאמ וניא "ובנ רגאמ" .ובנ תרבח אוה דחא

 םידבוע שי הרבחב ,ךכ לע ףסונ ."ובנ רגאמ" ךותמ ןיד יקספ בינהל יופצ וניא לגוג ומכ שופיח עונמב םדא

 ,ןידכ םתוא וללכ ןידה יקספש ףא םידדצ לש תומש םיריסמ םה םיתיעלו ,תומשה םוסרפ תא קודבל םדיקפתש

 םירימחמ םקלחבש ,םיללכ םמצעל ועבק רגאמה ילעב ,הזה ןבומב 209.םידדצ לש היינפ יפל ןיבו םתמזויב ןיב

 תיטפשמ הבוח לכ םהילע תלטומ ןיאו ,דעל ךכ וגהני יכ הבורע לכ ןיא םלוא .טפשמה יתבמו ןידה תשירדמ רתוי

 .ךכ גוהנל תינוציח

 תולעופש תורבח יתש ואצמנ רמאמה תביתכ תעב .רחא יקסע לדומב ורחב ,תאז תמועל ,תורחא תורבח

 .יונמ וניאש הז םג ,בחרה רוביצל שיגנ תוריש )דרפנב( תועיצמ תורבחה 210."ןיד קספ"ו "טייל ןידקת" ,ותנוכתמב

 .םהבש םינכתה תא חתפמל שופיחה יעונמל םירשפאמ "ןיד קספ" רגאמו "טייל ןידקת" רגאמ ,"ובנ"כ אלש

 תגצומה האצותה .הלא םירתאל תונפמש תואצות תחא אל בינמ לגוג לש שופיחה עונמב ינולפ שופיח ,ןכאו

 םירתאה 211.ותוא שוכרל ןמזומ ולוכ ךמסמב ןייעל שקבמש ימו ,ןידה קספמ קלח ללכ ךרדב תללוכ הלא םירתאב

 איה ומצע רתאהמ הרסהה תשקבש הארנ 212.תואצותה תא ריסהל השקבב םהילא תונפל םידדצל םירשפאמ

                                                             
 

 .).16207.9( רבחמל ,ובנ רגאמ ילעבו דסיימ ,ובנ ילאמ ינורטקלא ראוד 209
 באז ידי לע דסונ "ןיד קספ" רתא .מ"עב יקסע עדימ ס.פ.ה םיבשח תרבח לש תויוליעפה תחא לש ירחסמה םשה אוה "טייל ןידקת" 210

 ,םהב שומישה יאנתבו םייטנוולרה םירתאב ןויע לע ךמסנ טסקטב רואיתה .מ"עב טפשמ ירתא – ןידקספ תרבח תולעבב אוהו ,רנלו
 .ןייטשניבור האישנל הנשמה לש וניד קספל ב 'ספ ,19 ש"ה ליעל ,םיבשח ןיינע לע םג ,ןידקתל רשאבו

 .ח"ש 27 איה "ןידקספ"בו ,ח"ש 35 איה "טייל ןידקת"ב ךמסמ תולע ,8120 יאמב 18-ל ןוכנ 211
 :)18.5.2018( ךכ םש בתכנ .לופיטה תולע הניוצ אל "ןידקספ" רתאב 212

 לע .רתאב רשקה תריצי דומעב הרסה תיינפ תועצמאב רגאמהמ ךמסמה תרסה םישקבמה ןיד ילעב"
 תביס תא ותשקבב ןידה לעב ןייצי ,ןכ ומכ .ךמסמל רושיקו ורפסמ ,ךילהל םידדצה םש תא לולכל השקבה
 .טפשמה יתב תלהנה רושיאבו ןידכ םימסרופמ ןיד קספ רתאב תוטלחההו ןידה יקספ יכ רהבוי .הרסהה
 הטלחהה ,םוסרפה תא רסואה וצ ןיא וב בצמב םלוא ,ךמסמה תרסה תא שקבל םיאשר םנמא ןיד ילעב
 ".תכרעמה תעד לוקישל הנותנ וריסהל

 ראשיי ןידה קספש םש רהבומ .רגאמהמ ןיד קספ לש םולשת אלל הרסה שקבל ןתינ "טייל ןידקת" לש שומישה יאנתל 6.4 'ס יפל
 .www.takdin.co.il/Licenseagreement.aspx ואר .ןיינעב תעד לוקיש רתאה ילעבל שי םוקמ לכמו ,ןידקת רגאמב
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-יקסעה לדומה 213.שופיחה יעונמ לומ הרסה תושקבב לופיט דעב םולשת הבוג "טייל ןידקת" םלוא ,םניח םויכ

 .טפשמה יתב תלהנה ןיבל הרבחה ןיב יתיזח תומיעל איבה הזה יגולונכט

 בייחתהל ,ןידה יקספ תא רמולכ ,םלגה ירמוח תא תולבקמש תוירחסמ תורבחמ תשקבמ טפשמה יתב תלהנה

 רמוחה תא תלבקמש הרבחה ,רתיה ןיב .הזוח תיטפשמ הניחבמ אוהש ,"תובייחתה בתכ" ותרתוכש ךמסמב

 .רתומ םמוסרפש םיכמסמ קר םסרפל תבייחתמ )םניח(

 םיבשח ןיינע )ב(

 תא עונמל תוירחסמה תורבחהמ השרדו ,תובייחתהה בתכ תא ןכדעל טפשמה יתב תלהנה השקיב 2013 תישארב

 ימש שופיחש :ןאכ הנודנש העפותה תא עונמל התייה הנווכה 214.ןהירתאב םיינוציחה שופיחה יעונמ לש חותפִמה

 םוסחל םהמ השקיב אלו שופיחה יעונמל התנפ אל טפשמה יתב תלהנה .ןידה יקספל ליבוי שופיח יעונמב

 אלא ,וזה תעב תיטפשמו תיגולונכט הניחבמ בכרומ אוהש רבד ,דבלב הז גוסמ תואצות תאלעה וא םישופיח

 חותפמ רדעיהב ,ךכ .לילכ חותפמה תא שופיחה יעונממ עונמל יטפשמה עדימה לש תוירחסמה תורבחהמ השקיב

 .שופיחה יעונמ תואצותב ןידה יקספ וגצוי אל אליממ ,תוירחסמה תורבחה ירגאמב םיאצמנש ןידה יקספ לש

 .ללכב ןיד יקספל תשרב תושיגנה לש התחפה איה התועמשמ .תומשה תייגוסמ הבחר וז השקב לש התאצות

 215.הלבקתה ץ"גבל התריתעו ,הדגנתה ,ןידקת רגאמ תליעפמ ,םיבשח תרבח

 רבדבו 216,וז תושר המייקש ךילהל עגונב ,טפשמה יתב תלהנה לש תוכמס רדעיה רבדב תונעט התלעה םיבשח

 שפוחב העגפ טפשמה יתב תלהנה יכ ואצמ ןמלגופו תויח ,ןייטשניבור םיטפושה .ןיינע לש ופוגל התעד לוקיש

 הנשמ תקיקחב הכמסהב קפתסהל ןיאו ,קוחב תשרופמ הכמסה השורד התייה ךכ םושמו ,םיבשח לש קוסיעה

 רתאב םירקבמה םישלוגה רפסמב תעגופ התייה חותפמה תעינמש חינהל שי ,ןכא 217.יהשלכ תיללכ הכמסהב וא

 םישיגנש ןיד יקספ תרסהל לועפל םישקבמה רפסמשו ,ןיד יקספל השיג לש תושיכרה ףקיהבו "טייל ןידקת"

 תוסנכהב עגופ היה חותפמה רוסיא ןכאש חינהל שי ,רמולכ .ספאל םצמטצמ היה שופיחה יעונמ תועצמאב

                                                             
 

 .היתוסנכהמ 20% "ןידקת"ל הבינמ "טייל ןידקת" לש תוליעפה יכ ןיוצ ןידה קספב ."טייל ןידקת" לש שומישה יאנתל 6.7 ףיעס ואר 213
 תשיכרב ורוקמ תוסנכההמ קלח הזיא םש ןיוצ אל ךא ,ןייטשניבור האישנל הנשמה לש וניד קספל אכ 'ספ ,19 ש"ה ליעל ,םיבשח ןיינע
 .הרסהה תולועפ דעב םולשתב ורוקמ קלח הזיאו םיכמסמל השיג

 .ןייטשניבור האישנל הנשמה לש וניד קספל ג 'ספ ,םש 214
 צ"ת ואר .העיבתהמ עבותה קלתסה ,ץ"גב לש ןידה קספ רחאל םלוא ,םיבשח תרבח דגנ תיגוציי העיבת השגוה ,הריתעה םע דבב דב 215

 .)14.12.2016 ,ובנב םסרופ( מ"עב יקסע עדימ.ס.פ.ה םיבשח 'נ רמיווש 34134-01-12 )א"ת יזוחמ(
 ךכב ביחרא אל .ןייטשניבור האישנל הנשמה לש וניד קספל טכ-וכ 'ספ ,19 ש"ה ליעל ,םיבשח ןיינע ואר .וחדנ ךילהה דגנכ תונעטה 216
 .ןאכ

 אלו ,ילהנמה ךילהה תא ונחב םיטפושה ,שורדה ןמ הלעמלו ,ךכ לע ףסונ .ןייטשניבור האישנל הנשמה לש וניד קספל הכ-זי 'ספ ,םש 217
 םג ןחב ,ןמלגופ טפושה תמכסהבו ,ןייטשניבור טפושה .טכ 'ספ ,םש ,ךילהב לפנש םיוסמ םגפ תמחמ הטלחהה תא לוספל ןוכנל ואר
 תמחמ הטלחהה תליספב הקפתסה תויח תטפושה .ךליאו ול 'ספ ,םש .תושרה הלשכ ךכב םג יכ אצמו ,ומצע ילהנמה תעדה לוקיש תא
 .הכמסהה רדעיה תייגוס
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 העיגפ" יכ עבק ,םאתהבו 218,הרבחה לש "םיתוריש םוסרפ" םושמ טפשמה תיב האר חותפמה תלועפב .הרבחה

 לש ןגומה סרטניאה תגשמה 219."קוסיעה שפוחב העיגפ ידכל עיגהל הלולע ]...[ תיקסעה תוליעפה תרשרשב

 220.ירחסמ יוטיב שפוח לש םיטביה םג ןבומכ הלעמ םוסרפל רשקב קוסיע שפוחכ םיבשח

 ןידה קספ לע תרוקיב )ג(

 .תויבמופהו תויטרפה ,קוסיעה שפוח יטביהב דוחייבו ,םיטביה המכמ ענכשמ וניא ןידה קספ

 קוסיע שפוח

 לש תיקסעה ותוליעפב עוגפל ןיאש ועמשמ קוסיעה שפוח ?הרבחה לש קוסיעה שפוח הז הרקמב עגפנ םנמואה

 חותפִמ עונמל םיירחסמה עדימה ירגאממ טפשמה יתב תלהנה לש השירדה ,ןושאר טבמבו טושפה ןבומב .רחאה

 תא טפשמה תיב גיצה הבש הרוצה םלוא .םהב תעגופו ,תיקסעה םתוליעפב תברעתמ ןכא שופיחה יעונמ דצמ

 עייסל )טפשמה יתב תלהנה( רחאה לש הבוחל ,)םיירחסמה עדימה ירגאמ( דחאה לש שפוחה תא הכפה םירבדה

 הלומש תוכז תעיבתל ,עירפהל אלש הבוחה ולומש שפוחה תא ךפה טפשמה תיב ,םיינאידלפוה םיחנומב .ול

 תושירד אללו ,תויגולונכט תולבגמ אלל ןיד יקספ תקפסא לש ךרדב ,יביטקא ןפואב השומימל עייסל הבוח תבצינ

 .תוולנ

 לש םה ןידה יקספ ?טפשמה יתב תלהנהמ עדימה תא לבקל היונק תוכז שי תורחא תורבחלו םיבשחל םאה

 םימסרפתמ םה לבא .םמוסרפל הבר תובישח שי ,ליעל ד קלחב וניארש יפכ .םירצוי תויוכז םהב ןיא .רוביצה

 שמתשמש יטרפה יקסעה לדומה .םירחא םימרוגל הסנרפ רוקמ קפסל ידכ אלו ,םיירוביצ םיסרטניא תרשל ידכ

 תוכז םיקמ וניא אוה לבא ,הלוספ הניא יאדוובו תונורתי הל שי המצעלשכו ,תיוולנ האצות אוה ירוביצ עדימב

 לדחת יכ טפשמה יתב תלהנה הטילחמ התייה וליא .אקווד תמיוסמ הרוצב וא ללכב עדימה תא לבקל תיאמצע

 אל וזכ הטלחהו ,תויבמופה ןורקעב השק העיגפ ךכב התייה יאדווב ,שיאל םריבעת אלו ןיד יקספ םסרפל לילכ

 הרוצבו ,שרוד לכל ,ללכב ןידה יקספ תא קפסל הבוח טפשמה יתב תלהנהל שי םאה םלוא .תדמוע התייה

 תא תונשל טפשמה יתב תלהנה הצרת לשמל םאש איה ןידה קספ תועמשמ .ךכ רובס יניא ?אקווד תמיוסמ

 ,תמיוסמ הרוצב עדימה תלבק לע וכמסנש תורבחהמ ימל האנ היהי אל רבדהו ,ןידה יקספ לש ינכטה טמרופה

 םהבש םיצבקה תא דדוקת טפשמה יתב תלהנה םא ,לשמל .קוסיעה שפוחב העיגפ לש הקזח הנעט ןהל היהת

 ,ךכ לועפל טפשמה יתב תלהנה לש החוכבש רובס ינאו– 221םחתפמל ןתינ היהי אלש ןפואב ,םמצע ןידה יקספ

 םילימב ?םוי לכב ןידה יקספ לכ תא אוה םג לבקל שורדל לכוי חרזא לכ םאה – ךכ גוהנל התבוח םג ילואו

                                                             
 

 תא עיצמש םרוגה ידי לע ללכ ךרדב השענ םוסרפ .הרורב הניא וז הרעה .ןייטשניבור האישנל הנשמה לש וניד קספל אכ 'ספ ,םש 218
 ןוידל .םימיוסמ עוצקמ ילעב לע םילטומש םוסרפ ירוסיאל וושה .שופיח עונמ ,ינוציח דצ ידי לע השענ חותפמה ןאכ וליאו ,תורישה
 .)1995( 28 )3(טמ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ מ"עב יאופר זכרמ היצרופורפ 1367/95 א"ער ואר ,םיאפור לע לטומה םוסרפ רוסיאב

 .ןייטשניבור האישנל הנשמה לש וניד קספל אכ 'ספ ,19 ש"ה ליעל ,םיבשח ןיינע 219
 .תויח )זא הראותכ( תטפושה לש הניד קספב ,םש ,ןכו .םש 220
 .) DRM –Digital Rights Management( ילטיגיד תויוכז לוהינ ןונגנמ לש גוסב רבודמ ,השעמל 221
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 הנידמה .אקווד תמיוסמ הרוצב םיירוביצ םלג ירמוח ןהל קפסל הבוח ןיא לבא ,קוסיע שפוח שי תורבחל ,תורחא

 .םהל הפופכ תויהל הכירצ הניאו ,תורבחה לש םייקסעה םילדומל תיארחא הניא

 טמרופב םתוא הריבעמ איהו ,תוירחסמה תורבחל םירבעומה םיצבקה תא תדדוקמ הניא טפשמה יתב תלהנה

 ןיא יכ עבוקו ןידה קספ לכל ףרוצמ הוולנ יאנת :יטפשמ אלא ,יגולונכט וניא דודיקה .םידדצה לכל םיאתמש

 .שופיחה יעונמב שופיחל ןתינ היהישו חותפמל ןתינ היהיש ןפואב וציפהל ןיא רמולכ ,תמיוסמ הרוצב וציפהל

 ןידה יקספ תא תדדוקמ התייה טפשמה יתב תלהנה וליא :עצבמה תוהזב אוה ינושה יכ רמולו קדקדל רשפא

 רשאכ םלוא ,עדימה ילבקמ לש קוסיעה שפוחב העיגפ ךכב ןיא ,שופיחה יעונמ לש חותפִמ ענמתש ךרדב המצעב

 םירבדה ךרעמבש רובס ינא .העיגפ ךכב שי ,ומצעב תמיוסמ הלועפ עצבל רחא םרוגמ תשרוד טפשמה יתב תלהנה

 המצע הלש תילאיווירטו הטושפ הלועפ איה חותפמל המיסחה .םידדצה תוהזב ינושל לקשמ סחייל ןיא יחכונה

 ןידה יקספ דודיק ,תאז תמועל 222.ךכ םשל הנכות יסדנהמ רוכשל וא תדחוימ הנכות חתפל ךרוצ ןיא .תויולע ןיא

 חותפמ עונמל עדימה ירגאממ השירדה ןכל .םויכ תוחפל ,רתוי תבכרומ הלועפ איה םחותפִמ תא תענומש ךרדב

 .ועוציבל רתויב לוזה םוקמב יגולונכטה ןורתפה תא תמקממ

 ,תילאוטריווה הביבסה תגשמהל תויזיפ תורופטממ רהזיהל שי םלוא ,ליבקמ ישחומ הרקמ רתאל תוסנל התפמ

 םישומישה תלבגה ךות לבא ,ןידה יקספ םוסרפב תניינועמ טפשמה יתב תלהנה 223.םילדבהל םירע תויהלו

 לש התוכמסבש תיכרע הערכה םיפקשמש ,היאנת יפל לבא ,םוסרפב תניינועמ איה ,רמולכ .םהב םיירשפאה

 ילעבמ שרוד לבא ,םיברב וגיצהל עונלוק םלואל ריתמש ,טרסב תויוכזה ילעב לע ובשח .טילחהל תילהנמ תושר

 זחאיהל ןתיא יטפשמ ףונמ תויוכזה ילעבל שי ,הז הרקמב .םלואב טרסה תא םלצל םירקבמה לע רוסאל םלואה

 יתב תלהנהל ןיא ,יחכונה הרקמב 224.הריציה לש יבמופה עוציבב טולשל ול תרשפאמ ולש םירצויה תוכז :וב

 ךכב ,תישעמ הטילש הל שי .םהב הטילש הל ןיאש קיסהל ןיא ךכמ םלוא .ןידה יקספב םירצוי תויוכז טפשמה

 תבייחש תילהנמ תושר איהש םושמ תיטפשמ הטילש הל שי .תוירחסמה תורבחל רבעומש עדימל רוקמה איהש

 תוכז םיקמש רבד ןאכ ןיא .המצעב ןהיניב ןזאל הבוח הל שי ןכלו ,תויבמופה תחטבהבו תויטרפה תרימשב

 .תרחא אלו ,תחא תמיוסמ הרוצב עדימה תא לבקל עדימה ילבקמל

 תויטרפו תויבמופ

 תויטרפה ןיב תומיעכ שורדה ןוזיאה תא ןייטשניבור טפושה חסינ ,טפשמה יתב תלהנה לש תעדה לוקיש תניחבב

 םרגיהל הלולעש הרתיה העיגפכ גצוה תויטרפה לוקיש .םיבשח לש קוסיעה שפוחו יללכה תויבמופה ןורקע ןיבל

 הפישחהמ תמרגנ תויטרפב העיגפה .יקלח ךא ,ןוכנ חותפִמהמ תעבונכ העיגפה יוהיז 225.חותפִמהמ ןיד ילעבל

                                                             
 

 .ליעל 18 ש"ה ואר 222
 .)ו"סשתה( 359 ד טפשמ ירעש "טנרטניאהו םיבשחמה ינידב תורופאטמה לע" םיובננט םהרבא ואר 223
 .אשונב ותיא החיש תובקעב הלע הז יומידש םתר םענל יתדות .םירצוי תוכז קוחל 13-ו )3(11 'ס ואר 224
 .ןייטשניבור האישנל הנשמה לש וניד קספל אל 'ספל אפיסה ,19 ש"ה ליעל ,םיבשח ןיינע 225
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 תושיגנהו ,תונווקמ תוריזב םוסרפל הליחתכלמ םתרבעה ,ןידה יקספ לכ לש האלמה השגנהה :ללכב תנווקמה

 לש הנבה הרסח ,חותפמל תויטרפב העיגפה סוחייב .םהלש חותפִמה ידי לע תרשפאתמש שופיחה יעונמל

 תולקב םיפרטצמ םיילאיווירט םיטרפ הבש ,תנווקמ הביבסב תויטרפה לש הלרוג לש הנבההו ,הטילשכ תויטרפה

 קלחכ התוא רגסמו ,תויבמופל רשקב הקיספב תלבוקמה הקדצהה לע רזח טפשמה תיב .הלודג הנומתל

 .חותפִמה לבגוי םא תויבמופה עגפית ךיא רבסה םש ןיא םלוא 226."תופיקשה תייגולואידיא"מ

 חותפִמהש ריעה טפשמה תיב ,תישאר .תויטפשמ תונקסמ רזג ןהמו ,תויגולונכט תורעה המכ ריעה טפשמה תיב

 .הז ןיינעל לקשמ סחייל ןיאש רובס ינא 227.רתאה לעב לש תיביטקא הריחב איה ותעינמו לדחמה תרירב אוה

 תויולעב ךורכ וניא אוה .םיבר םירתאב הרגשבש רבדכ השענו ,ךכב המ לש ינכט ןיינע איה חותפִמה תמיסח

 עונמב ,םיישיא םיטרפ ללוכה ןיד קספ תאיצמ םצעמ תעגפנ תויטרפה יכ עבק טפשמה תיב ,תינש .ומצעלשכ

 יקספש חינה טפשמה תיב ,רמולכ 228."וז העיגפ תללוש הניא שופיחה עונמ הנפמ וילא רתאה תוהז" יכו ,שופיחה

 קספל ליבוי תאז לכב שופיחה יעונמב שופיח ,דחא םוקמב המיסח היהת םא םג ןכלו ,אליממ םימסרפתמ ןידה

 םיחתפוממ הלא ןכמ רחאל ,םירתאב הליחת םסרפתמ ןכות .םירבדה רדס תא ךפוה הז רואיתש ינששוח .ןידה

 איבת םירתאב חותפמה תמיסח .שופיחה יעונמ לש םישמתשמל םישיגנ םינכתה זא קרו ,שופיחה יעונמ ידי לע

 רוקממ םיעיגמ ןידה יקספ יכ ריהבמ עדימה תמירז רואית .ןידה יקספ תא וללכי אל שופיחה תואצותש ךכ ידיל

 ךרטצת ,טפשמה יתב לכמ ריינב ןידה יקספ תא המצעב טקלל הצרתש תירחסמ הרבח .טפשמה יתב תלהנה :דחא

 לש םירתא ומכ ,םירחא טנרטניא ירתא .םינכתה דוביעו תמכחותמ הקירס ,ףוסיאב קתע יבאשמ עיקשהל

 יפלו ,לבגומ ףקיהב קר םלוא ,ןיד יקספ םיתיעל םיללוכ ,תונוש תותומעו םיטפשמל רפס יתב ,ןיד יכרוע ידרשמ

 טפשמה יתב תלהנה ."הוורואהמ וחרב םיסוסה" ובש הרקמ הז ןיא ,תורחא םילימב .רתאה ילעב לש תעד לוקיש

 ןיבל טפשמה יתב תלהנה לש הילוחה ןיבש שגפמב חותפמה תעינמ ןכלו ,עדימה תמירזב קובקב ראווצ איה

 229.תיביטקפא תויהל הלוכי םג הלוכי ,תוירחסמה תורבחה

 רשאב ילהנמהו יטפשמה לגסל ןונער :תויטרפב העיגפה םוצמצל תויפולח תויורשפא המכ ןייצ טפשמה תיב

 230,םיישיא םיטרפ לש הקיחמ שקבל ולכויש ידכ ,תשרב םוסרפ ינפל םידדצל םידקמ םוסרפ ;ןיד יקספ תביתכל

 תוקסוע ןהו ,תויואר תועצה ןה הלא 231.המודכו םיהזמ םיטרפ רותיאל תידועיי הנכות ידיב ןידה יקספ תקירס

                                                             
 

 .ןייטשניבור האישנל הנשמה לש וניד קספל בל 'ספ ,םש 226
 .ןייטשניבור האישנל הנשמה לש וניד קספל זל 'ספ ,םש 227
 .םש 228
 וניד קספל חל 'ספ ,םש .ןיינעב ןקפס היה אוה םלוא ,םוסרפמ "ולצניי"ש ןידה יקספמ קלח יבגל וז תורשפא לע עיבצה טפשמה תיב 229
 .ןייטשניבור האישנל הנשמה לש

 Judicial Conference Policy on Privacy and Public Access to :תיטופישה הצעומה לש חוד ,תירבה תוצראב המודב ואר 230
08)9 March 20(Electronic Case Files, , -policy-policies/privacy-policies/judiciary-http://www.uscourts.gov/rules

files-case-electronic. 
 .ןייטשניבור האישנל הנשמה לש וניד קספל מ 'ספ ,19 ש"ה ליעל ,םיבשח ןיינע 231



 
 

 
 

 

54 

 ,רבעוי המ עובקל תוכמסו תלוכי טפשמה תיבל יכ תושיגדמ םג ןה .יטופישה עדימה תמירז לש תומדוקה תוילוחב

 .קוסיעה שפוחב העיגפ טפשמה תיב האר אל ןאכ .םיישילש םידדצל ,רבעוי ךיאו

 עצרמה אצי ףוסבלו ,ןידה קספ לש תורושה ןיב הלועש יזכרמ לוקישב ןיחבהל אלש השק ,הלאה םימעטה דבלמ

 ורמאנ םירבדה .עדימה תמירז ךילהת לש תיקלח המיסח לש תלעותל עגונב ןקפס היה טפשמה תיב :קשה ןמ

 הנעטה תא םולהל השק" יכ ריעה ןייטשניבור טפושה :יללכ ןפואב םגו ,התע הז הנודנש חותפִמה תמיסחל רשקב

 תוינומלא' קפסמ – יטנרטניא יטפשמ רגאמב )Searchable( שיפחו שיגנ ןיד-קספ וב – הז םיניינע בצמ היפל

 שופיח יעונמ תועצמאב ןיד-יקספ אוצמל ןתינ וב ,םויכ םייקה בצמל דוגינב )Practical Obscurity( 'לעופב

 .הגרד לש ןיינעב רבודמ .ללכ םוסרפ-יאל אלמ םוסרפ ןיב וניא ןאכ תויורשפאה דענמ ,ןכא 232."םייטנרטניא

 חתפמ גשומ אוה ,"לעופב תוינומלא" ןייטשניבור טפושה לש וחוסינב וא 233,"לעופב תוימינונא" לש גשומה

 תומש יפל ןיד יקספ שופיחו תומשל תילסרבינוא השיג ןיב רכינ לדבה שי לבא .אצמיי אל – טלחומ ןורתפ 234.ןאכ

 .תכוותמ השיג ןיבל ,תויבמופה ןורקע לש תורטמה תא םישגמ חרכהב אלש –

 םייטפשמה םירגאמה תועצמאב תמייקתמש ,ןיד יכרוע לש השיג ןיב לדבהה לע ןמלגופ טפושה דמע ,ךכל ךשמהב

 םילימב .םהלש השיגה לבגות ,חותפמה רסאיי ובש הרקמבש ,ןיד יכרוע םניאש ימ לש השיג ןיבל ,םהינימל

 ףיסות תויטרפב העיגפהו ,התרטמ תא גישת אל טפשמה יתב תלהנה לש התטלחהש רבס טפושה ,תורחא

 תמצמצמ התייה איה ,ירמגל תויטרפב העיגפה תא תענומ התייה אל הטלחהה םא םגש רובס ינא .םייקתהל

 השיגל רשקב ןיד ךרוע וניאש ימ ןיבל ןיד ךרוע ןיב לדבה שי ,ןכא .התוא רישכהל ידכ תקפסמ הדימב התוא

 יפל ןיד יקספ שפחי ללכ ךרדב ןיד ךרוע .הנוש רשקהה ,הנוש שופיחה תרוצ ,תונוש השיגה תורטמ :עדימל

 תועודי תוכלהב רבודמ ןכ םא אלא ,תומש יפל אקווד ואלו ,הקיספ וא הקיקח רוכזא יפל ,אשונ יפל ,םרפסמ

 ,דומילל אקווד הרושק הניא שופיחה תרטמ ,םישנא תומש יפל תשרב שפחמ חרזא רשאכ ,תאז תמועל .דואמ

 235.יטפשמ ןוידל וא רקחמל

 םע דחא הנקב הלוע הניא םיבשח ןיינעב טפשמה תיב תשיג .םוסרפל העינכ העמשמ ,לעופב תוימינונאב הריפכה

 .תשרב הבחר הצופתב ץופנ רבכ עדימהש ףא ,םוסרפ רוסיא ליטה טפשמה תיב םהבש ,םירחא םירקמב ותשיג

 ,הלא םירקמב 236.ףלד רבכ עדימה םא םג םוסרפ רוסיא יווצב םעט שי יכ םיטפושה וריעה םירקמ םתואב

                                                             
 

 .ןייטשניבור האישנל הנשמה לש וניד קספל גמ 'ספ ,םש 232
 .רלנש טפושה לש וניד קספל 29 'ספ ,60 ש"ה ליעל ,]2319/08[ ינולפ ןיינעב טקננש יוטיבה הז 233
For Freedom of  U.S. Dept. of Justice v. Reporters Committee :ינקירמא ןיד קספב עיפומ גשומה לש ןושאר רוכזאש הארנ 234

Press, 489 U.S. 749, 762 (1989). הנידמה ידיבש םיילילפ םימשרמל השיגב קסע ןידה קספ. 
 יכוותמ םימק ויה ,םישיגנה ןידה יקספ ףקיה םצמטצמ היה תאז תובקעבו ,הניעב תרתונ התייה חותפמה תלבגמ וליאש חינהל שי 235
 הביחרמ התייה תרצונ התייהש הכושמה תאז לכבו .תרחא הרוצב האלה ותוא םירכומו תחא הרוצב עדימה תא םישכור ויהש עדימ
 .לעופב תויטרפה לע הנגהה תא

 .ןמלגופ טפושה לש וניד קספל 15 'ספ ,9 ש"ה ליעל ,)הניטק( תינולפ ןיינע לשמל ואר 236
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 ןיינעב ןידה קספב וליאו .עדומבו ,יגולונכטה בצמה לע רבג – םוסרפה רוסיאל םימעטה – יביטמרונה לוקישה

 .םייטפשמה םייביטמרונה םילוקישה תא קחד יגולונכטה בצמה ,םיבשח

 תורבחבו םיבשח תרבחב תעגופ חותפִמה תא ליבגהל השירדה יכ רובס ינא ,ןידה קספ לע תרוקיבה םוכיסל

 ןיאש םושמ ,תיטפשמה ותועמשמב קוסיעה שפוחב העיגפ הפ ןיא םלוא ,הזה ןפב המוד ןהלש יקסעה לדומהש

 ןיב ןוזיא גישהל ודעונש תולבגמ אלל וא ,אקווד תמיוסמ הרוצב עדימה תא לבקל היונק תוכז תירחסמה הרבחל

 תיב ,ןכ ומכ .הלביק רבכש רמוח לע הלש תוכמתסהב העיגפ שי רתויה לכל .תויטרפל תוכזל תויבמופה ןורקע

 .יגולונכטה בצמה ינפ לע םייביטמרונה םילוקישה לש תופידעב ביקע תויהל ךירצ טפשמה

 שופיחה יעונמ .7
 שופיחה יעונמ ןכש ,הטילש תוחפ הברה שי הנידמל ןאכ .םמצע שופיחה יעונמ איה עדימה תמירזב תפסונ הילוח

 רבודמש ךכ לע תונעטב התוול ונייחל טנרטניאה לש הצירפה .תורז תוירחסמ תורבח תולעבב םה םיצופנה

 טנרטניא תורבח לע ןהיניד תא תוליחמ תונידמ םויכ 237.הנידמ םוש לש התורמל ףופכ וניאש ,ילבולג בחרמב

 שופיחה יעונמ .תשרה ךותל םיינידמ תולובג לש קותעש איה האצותה .ילאוטריווה ןמוחתב תולעופש תורז

 .הילאמ תנבומ הניא ,תאז םע ,הפיכאה 238.ימוקמה ןידל םיפופכו ילארשיה ןווקמה בחרמב םילעופ

 יקספמ תומש ריסהל םבייחלו ,םירשקמ םה וילאש ןכותב ברעתהל שופיחה יעונממ שורדל ןתינ םא איה הלאשה

 תשגנה .םייקה ןידב סיסב ךכל אוצמל השקש הארנ .םיימֵש ןיד יקספל תונפמש שופיח תואצותמ ענמיהל וא ןידה

 לש שופיחה תותליאשל יארחא וניא שופיחה עונמו ,שופיחה יעונמ דצמ יביטקא םוסרפ הניא ןידה יקספ

 ןה )תונמוממ תואצותמ הנושב( םישופיחה לש "תוינגרואה" תואצותה יכ םג םינעוט שופיחה יעונמ .םישלוגה

 םתירוגלאה תוילרטינ רבדב וזה הנעטה 239.וב תוברעתמ ןניא תורבחהש ,יללכה שופיחה םתירוגלא לש טלפה

 .םימיוסמ םיכרע םלגמ אוה ןכלו ,הידבועו הרבחה ידי לע הבצועש היגולונכט אוה םתירוגלאה .תענכשמ הניא

 םוסחל ידכ םתירוגלאב םיברעתמ ןכא שופיחה יעונמ ,לעופב .םתירוגלאה תא תונשל לוכי שופיחה עונמ

 שי םש ,תפרצב םיימשיטנא םירתאל תוליבומש תואצות תמיסח לש הרקמה רכומ ,לשמל .תומיוסמ תותליאש

 240.האנש ייוטיב אטבל רוסיא

                                                             
 

 John Perry Barlow, A Declaration of the Independence of :"טנרטניאה לש תואמצעה תרהצה" תא ואר ,ירלופופה דצב 237
Cyberspace (8.2.1996) https://www.eff.org/cyberspace-independence. ואר ,ימדקאה דצב: David R. Johnson & David G. 

Post, Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace, 48 STAN. L. REV. 1367 (1996). 
 ,ובנב םסרופ( יונ רב ׳נ ריבס 14-11-44711 )א״ת יזוחמ( א"ע לשמל ואר ,הרז תולעבב שופיח יעונמ לע ילארשיה ןידה תלחהל 238

22.6.2015(. 
 הלש שופיחה םתירוגלא תא התניש לגוגש םירתא ילעב ונעט םהבש םירקמ המכב וזה הנעטה תא ולביק םינקירמא טפשמ יתב 239
 Search King Inc. v. Google :לשמל ואר .יביטקפא אלו ךומנ םוקימל םתוא הקחד וא ,תואצותהמ םתוא המילעהש הרוצב

Technology, Inc. 2003 WL 21464568 (W.D. Okla. May 27, 2003). לש יוטיבה שפוח תא םלגמ םתירוגלאהש וקספ טפשמה יתב 
 .לגוג

-ואינ םיטירפב םישלוג ןיב רחסמ עונמל והאי תרבחל טפשמה תיב הרוה ובש ,תפרצמ עודי ןיד קספ תובקעב האב וזה תוברעתהה 240
 .League Against Racism and Antisemitism (LICRA) v. Yahoo! Inc. (County Court, Paris, 20.11.00) :ואר .םייצאנ
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 תואצותל םיליבומ םיבר םישופיח ירהש – ללכב תומש שופיח עונמל שופיחה יעונממ שורדל םוקמ ןיא םלוא

 תעינמ .םייבמופ םיישיא טנרטניא ידומע לשמל ,םוסרפב םיניינועמ םהב םירכזנהש ,תויבמופ ,תוימיטיגל

 ,םמצע םהלש יוטיבה שפוחב ףאו שופיחה יעונמ לש קוסיעה שפוחב תושק עגפת ימש שופיחל תורשפאה

 םירתאל השיג םוסחל שופיחה יעונממ שורדל םג השק .רוביצה דצמ עדימל השיגה תויורשפאבו ,םתוליעיב

 הלעמהמ תוירוביצ תולאשב םיקסוע םה – םוסרפל םייואר ןידה יקספמ םיבר :רוביצל ןיד יקספ םישיגנמש

 םיסרטניאבו ,שופיחה יעונמ לש קוסיעהו ןיינקה ,יוטיבה שפוחב עגפת וזכ המיסח תשירד ןאכ םג .הנושארה

 .רוביצה לש םיבושח

 שופיח תועצמאב ןיד יקספל רושיק עונמל שופיחה יעונמ לע תיטפשמ הבוח תלטומ התייה וליא ,תורחא םילימב

 ,הבוחה הלטוה וליא :וזכ הבוח תלטהמ ענמיהל םיינורקע םימעט שי .םירכינ םיישק םיררועתמ ויה ,תומש

 וגהני ,חוור תרטמל םידיגאת תולעבב םה םבורבש ,שופיחה יעונמ .תיביסנטניא תמדקומ הכירע התייה התאצות

 עגפי הזכ ללכ 241.תיטפשמ הפישחמ ענמיהל ידכ ,ךירצש הממ רתוי הברה ומסחי םה :םינוכיס לוהינ לש הרוצב

 .הדימה לע רתי תויבמופה ןורקעב

 רושעב בר ןויסינ ורבצ שופיחה יעונמ ךכב .תומיוסמ שופיח תואצות לש דבעידב הרסה שורדל איה תרחא השיג

 תונידמב .שופיח תואצותב םיללכנש םיינעגופ םינכתל רשקב לעפומה ,"הרסהו העדוה" לש ןונגנמה ךרד ןורחאה

 לכב תאזו ,שופיח יעונמ םהבו ,ללכב תוריש יקפסל תיטפשמ תוניסחל יאנת אוה הזכ ןונגנמ ,יפוריאה דוחיאה

 תשרב והשלכ רחא שלוג ידי לע תשרב עגפנ בוטה המשש הרובסש תיכ'צ תיחרזא ,ךכ 242:העיגפ לש רשקה

 לוכי ינמרג םירצוי תויוכז לעב .תינעגופה האצותה תא ריסהל הנממ שורדלו קובסייפל תונפל הלוכי ,תיתרבחה

 הרסה שורדל לוכי ןילופב שלוג .ויתויוכז תא םירפמש םירתאל תוליבומש שופיח תואצות ריסהל לגוגמ שורדל

 בייחמ וניא ןונגנמה 243.דבלב םירצוי תויוכזל רשקב הזכ ןונגנמ גהנוה תירבה תוצראב .ותויטרפב עגופש רמוח לש

 ותבוגת תוכזב תיטפשמ תוניסחב תוכזלו דבעידב לועפל ול רשפאמ לבא ,שארמ הקידב עצבל שופיחה עונמ תא

 תא וצמיא תוינוידה תואכרעב טפשמה יתב ,לארשיב .םירחא םישלוג ומסרפש םינכתמ עגפנש ימ דצמ העדוה לע

 יופצ הז להונ יפל גהניש תוריש קַּפַס :םירצוי תוכזו ערה ןושל רקיעב ,םירשקה המכב הרסהו העדוה לש להונה

 244.תיטפשמ תוניסחב תוכזל

                                                             
 

 :רשק לע םירמוש" איבל לכימו יקסר'ז לט ואר ,שופיח יעונמ םללכבו ,תשרב םיכוותמ לע תוירחא תלטה לש היגוסב טרופמ ןוידל 241
 .)2013( 631 גמ םיטפשמ "םינווקמ םיכוותמ תוירחאל שדח לדומל העצה

ncil of 8 June 2000 on certain legal of the Cou Directive 2000/31/EC of the European Parliament and:לש 12-15 'ס ואר 242
aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on 

electronic commerce' 2000 O.J (L 178) 1. 
243 512 § U.S.C.17 , codified as ActOnline Copyright Infringement Liability Limitation . 
 ,ובנב םסרופ( מ"עב טנ.רטור 'נ מ"עב )1993( תויפרגוטמניס תוריצי תנגהל הדוגא .ס.י.ל.א 09-08-567 )'רמ יזוחמ( א"ת לשמל ואר 244

8.8.2011(. 
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 ?חכשיהל תוכזה .8
 ףוס הז .וב ושמתשהש ימ ויה רבכ ילואו ,םסרופ רבכ עדימהש רחאל האב עדימה תרשרשב הנורחאה הילוחה

 יפוריאה דוחיאב ,ןכאו .ותימהל – וצרת םא ,ותוחכונ םויסל איבהל םישקבמ ובש בלשה ,עדימה לש םייחה לגעמ

 תוכזה" – רתוי קיודמה המשבו ,"חכשיהל תוכזה" התרתוכש ,השדח תוכז תונורחאה םינשב החתפתה דחוימב

 תורעהב קפתסא .ןהב ןוידה תא ביחרהל םוקמה הז אלו ,דואמ תובר תולאש תררועמ וז היגוס ."קחמיהל

 רוטקיו טנרטניאה רקוח לש ורפסב דוחייבו ,תימדקאה תורפסב הליחת התלע וז תוכזב הרכהל הנעטה .תורצק

 תיללכה היצלוגרב םג תעכו 246,םדא תויוכזל יפוריאה ןידה תיב תקיספב הלבקתה ךשמהבו 245,רגרבנש-רייאמ

 247.ישיא עדימ תנגה ןיינעב

 ומסרופ ,אשונב ידרפסה ןידה יפל .לגר תטישפ יכילהל עלקנ ורבעבש ,ידרפס ןיד ךרוע אוה סלזנוג החטסוק וירמ

 ףולחב .םהיתויוכז לע דומעל ולכוי םישונש ידכ ,ימוקמ ןותיעב ולש לגרה תטישפ לע תויטפשמ תועדומ ותעשב

 תא רתיה ןיב הלעמ לגוג שופיחה עונמב ומש שופיחש תולגל סלזנוג עתפוה ,וירוחאמ לגרה תטישפשכ ,םינש 12

 תרסהל ותעיבת .םינווקמ םיילטיגיד םיעפומ הל ויה תעכש ,ןותיעב המסרופש הנשיה תיטפשמה העדומה

 תנגהל הביטקרידה התייה תיטפשמה תרגסמה .רתויב ההובגה תיפוריאה האכרעה דע העיגה שופיחה תואצות

 תייצל הילע ךכיפלו ,הביטקרידב ותרדגהכ "עדימ רגאמ" תלהנמ לגוגש אצמ ןידה תיב .1995 תנשמ ישיא עדימ

 יטפשמה ווה לע .שורדהמ גורחל אלו יטנוולר תויהל ךירצ רמשנש עדימהש רתיה ןיבו ,םש תועובקש תובוחל

 ובש ןותיעב תיפיצפסה האצותה ןיבל סלזנוג לש ומש שופיח ןיב קתנל לגוג לש התבוח תא ןידה תיב הלת הזה

 .הנשיה העדומה תא קוחמל שרדנ אל ןותיעה :תיללכ "החכש" וז ןיאו ,תיללכ הקיחמ וז ןיא .העדומה המסרופ

 תולעהל רומא לגוגב םיאתמ יאשונ שופיח םג .התולעהל רומא ןותיעה רתאב שופיח .םש תמייק ןיידע העדומה

 תוכזה ,תורחא םילימב .ןותיעה רתאל עיגהל רומא וניא סלזנוג לש ומש יפל שופיח םלוא .תמיוסמה האצותה תא

 רדוסמ ןונגנמ לגוג הגיהנה ןידה קספ תובקעב .תוירושיק-יאל קויד רתיל וא ,הרסהל תוכז איה ןידב העבקנש

 248.לגוג ידי לע ינטרפ ןפואב תונחבנ ןהו ,ושגוה תושקב יפלא תואמ .הזה גוסהמ םירושיק תרסהל תוינפל

 ןונגנמ לש ידוחיי הרקמ הז ,הזה ןבומב .שופיחה יעונמ יפלכ תינפומו ,עדימה אשומ ידיב הנותנ חכשיהל תוכזה

 הרסה לש ןורתפה ,דחא דצמ .שופיחה יעונמ תוברועמ רבדב ,םדוקה קרפה-תתב ןודנש אשונ ,"הרסהו העדוה"

 אוה ;םישלוגה לש יוטיבהו השילגה שפוחב העיגפו שופיחה יעונמ דצמ רתי תמיסחמ ששחה תא רתופ דבעידב

 שופיח תואצות לש הרסה ושקבי םיחרזאש – הערל לוצינל ששח וב שי ,דגנמ .רתוי דקוממו רתוי קיודמ היהי

  .םהיתויוכזב העיגפ ןהב ןיא םא םג ,ןהל תוחונ ןניאש
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 תדימב הלתלתפו תבכרומ תונשרפ תשרדנ הילא עיגהל ידכו ,שרופמב וז תוכזב ריכמ וניא לארשיב יחכונה ןידה

 הביבסה לש הרדסהש רוכזל יואר םייתניב 249.םיבר תונורסח שי חכשיהל תוכזה לש יתקיקח ןוגיעל .המ

 ןכל .תויגולונכט םיכרדב םגו ,הריזב םירחאה םינקחשה דצמ םג אלא ,טפשמה דצמ קר האב הניא תילטיגידה

 ידכ ,לארשיב םג עדימ יאשומב עגופש ןכות תרסה שורדל תורשפאה תא וליחי שופיחה יעונמש יוארש רובס ינא

 תוירושיק לש הרסה שורדל ולכוי םה ךכ :םימיאתמה םירקמב הילא תונפל תפסונ תבותכ היהת םיחרזאלש

 םתויטרפב העיגפ שיש וא ,הליחתכלמ םמסרפל יואר היה אלש הרקמב ,ורכזנ םהבש ןיד יקספ לש תואצותל

 הרדסה" לש ךרדב ןורתפ הז .קוחל ןוקיתה תסינכ ינפל ומסרופו ולבקתהש ףוג יקזנב םיקסועש ןיד יקספ ,לשמלו

  ."תיטרפ

 רבד ףוס .ו
 ילטיגיד םוסרפל יגולנא םוסרפמ טפשמה יתב תכרעמ לש רבעמה ,םירחא םייתרבח-םייגולונכט םייוניש ומכ

 ןורקע דוסיבש תוילכתה תא תתרשמ הקיספה לש תנווקמה השגנהה .םישדח םירגתא םגו הכרב םג איבה ןווקמ

 ןידה יקספ םוסרפ .ןידה יקספב םירכזנש ימ לש תויטרפה לע היוצר אל העפשה הל שי ,תאז םע .תויבמופה

 םג ,םירחא םישנא לע עדימל תולקב עיגהל דחא לכל רשפאמ ךכו ,םישנא לש ימש שופיח רשפאמ טנרטניאב

 תא גישממ םייקה ןידה .םהב םיניידתמה תוהזב דחוימ ירוביצ ןיינע ןיאש ,םייטרפ םיכוסכסב רבודמ רשאכ

 יוניש לח תויטרפה לע תויבמופה לש תינורקעה תופידעבו ,תויבמופה ןורקעל תויטרפל תוכזה ןיב ןוזיאכ היגוסה

 ,לעופב קזיחש ,יגולונכטה יונישה לע הבוגתב אב הזה יונישה .הקיקחו הקיספ לש ךרדב ,תויטרפה תבוטל םיוסמ

 .תויטרפה ינפ לע תויבמופה תא ,רכינ ןפואבו

 ידי לע רצונ עדימ :יעדימ ךילהתכ ללכב יטופישה ךילהה תאו תנווקמה הפישחה לש היגוסה תא ןחב רמאמה

 הגשמהה .תונוש םיכרדב םיברב ץפומ אוה ןכמ רחאלו ,םירחא םימרוגו טפשמה יתב ידי לע ,תוניידתהל םידדצה

 תויתרבח תוריזל תושדח תויגולונכט לש ןתסינכ תובקעב תרצונש הקימנידה תא ןוחבל ונל תרשפאמ וזה

 דוע הב שיש ,תויבמופל תויטרפ ןיב תומיעמ רתוי תבכרומ הנומתהש הארה חותינה ,יטפשמה ןפב .תומייק

 הנחת לכ :הרדסהל תוילאיצנטופ תודוקנ דוע שי ןכלו ,עדימ םישפחמש םישלוגהו ןידה ילעב דבלמ םינקחש

 ןוחבל רשפא םאתהבו ,עדימה םוסרפ לע החוכ תאו התעפשה תא ןוחבל יוארש הילוח איה עדימה תמירזב

 ךרדב םיירשפאה םייטפשמה תונורתפה דצל יכ םג שיחממ הז ןויד .הנחת התואב עדימה תמירז לש הרדסה

 רקיעבו ,םיירשפא םייגולונכטו םיינוגרא תונורתפ םג שי ,תיטופיש הכלה תעיבק וא הקיקח ןוקית לש תלבוקמה

 ,םלשומ ןורתפ הניא הרדסהה יכרדמ תחא ףא :ונמצע תא תולשהל ןיא .םינושה הרדסהה יגוס תא בלשל ןתינ

 .קרפה לעש םייתוהמה םיכרעה תא רתוי בוט ףקשל לוכי הרדסהה יקיפא לש ןובנ בוליש לבא

                                                             
 

 תויטרפה תנגה קוח תעצה לשמל ואר .המדוק אל הקיקחה ,הלא תורוש תביתכ דעומל ןוכנ ךא ,וז חורב קוח תועצה ושגוה תסנכב 249
-ה"עשתה )חכשיהל תוכזה - ןוקית( תויטרפה תנגה קוח תעצה" :ואר ,תרוקיבל .1565/20/פ ,2015-ה"עשתה ,)חכשיהל תוכזה – ןוקית(

 .www.idi.org.il/media/3625/forgetfulness.pdf ).15209.10 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה לש תעד תווח( "2015
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 םינוידה גוס תא שיחממ אשונה ,תשרב ןיד יקספ םוסרפ לש הרקמב םיברועמה םידדצל ןיינעה תובישח דבלמ

 םיגילפמ םייונישל םידע ונא םינורחאה םירושעב .ונייחל תושדח תויגולונכט לש ןתסינכ תעב שורדה ירוטלוגרה

 םייונישה חכונל תוצע ידבואו םימעפנ ונא םיתיעלו ,הלאכ תויגולונכט לש ןחותיפ תובקעב תויתרבחה תומרונב

 תיפוסוליפה לש התפקשה תובקעבו ,תומדקתמ רבייס תוכרעמב דוחייהו ,תויטרפל רושקה לכב .הלאה

 .יכרע-יביטמרונה דממה תא םהילע ףיסוהל זאו ,םייטנוולרה עדימה תמירז יכילהת תא רתאל יואר ,םואבנסינ

 תונורתפ העיצמ םגו ,םינודנה םיבצמה לש תובכרומה תא הריאמ ןמזב-ובש טבמ תדוקנ העיצמ וזכ תולכתסה

 הנוכמש ,תיגולונכט ךרדב הרדסה לש תורשפאה .היגולונכטה לשו טפשמה לש בולישה בושח דחוימב .םיירשפא

 .ירוטלוגרה םילכה לסב וצמאל יוארש ירשפא ןוויכ איה ,ירוביצה רשקהב דוחייבו ,תויטרפ תסדנה


