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?מהי הפרשנות הרצויה לחדירה למחשב שלא כדין

ד ניר עזרא"בעקבות פס

טננבויםאבי 
הסדנא של תכנית הסייבר בפקולטה למשפטים

(20.3.2018)
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ההרצאה בקצרה 
ההלכה בעניין חדירה למחשב היא דוגמא  

טובה לפסיקה גרועה בעקבות טכנולוגיה חדישה

?מה ניתן ומה צריך לעשות, לאור כך

חוסר יידע והבנה טכנולוגית

שימוש במטפורות  לגרמו 

.שגויות

זאת יחד עם שמרנות  

,  משפטית ואיטיות חקיקתית

.הביאו לתוצאה הבעייתית



Johnson and Goldstein, “Do defaults save lives?” Science, 2003.

ה לתרום את איבריך לאחר מותך      /ה מוכן/בתיבה אם אתXי /סמן

ה לתרום את איבריך לאחר מותך      /בתיבה אם אינך מוכןXי /סמן

דנמרק גרמניה

שבדיה

אוסטריה

קוו-של אפקט הסטטוסהטייהיש במשפט 
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דוגמא למטפורה ספרותית

ֵכֶלת ַמִים ַבתְּ ֶות רֹוֵכב ַעל סּוס ַבשָּ ה, ַהמָּ מָּ מָּ .ַבדְּ

לֹות נֹות ַכֲחַבצָּ בָּ ַלִים לְּ ה ַכפֹות ַרגְּ ה לֹו לָּ ֵני ַנֲערָּ פְּ

ר בָּ ִענְּ ֵעין הָּ ַחֶיֶכת, ּגֹון ֵעיֶניהָּ כְּ ִהיא מְּ

ה ֵעלָּ כֹוס ַהַתרְּ ם וְּ ַהדָּ ַהַמֵּגפֹות וְּ ֶליהָּ ַהַתִנין וְּ ַרגְּ ,לְּ

ה לָּ ה ִתכְּ הֹום ֲאֶשר ֵאין לָּ ַהתְּ ה וְּ הָּ ַהַבלָּ ֵפד וְּ ֶליהָּ ַהִמסְּ ַרגְּ ,לְּ

ה תּולָּ ֵני בְּ ֶניהָּ פְּ לֹות ּופָּ נֹות ַכֲחַבצָּ בָּ ֶליהָּ לְּ ל ַרגְּ ֲאבָּ

ְך"-פנחס שדה  אָּ "ַהַמלְּ

,מפתיע, המטפורה בעבר נתפסה כחידוש לשוני

.שעשוע ספרותי מענג ותו לא

לא מדויקות( מטפורות)אנו חושבים בתבניות 
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דוגמא למטפורה ספרותית ומלמדת

ֶנֶגב-ֶאת' ׁשּוָבה ה ֲאִפיִקים בַּ .שבותנו כַּ

כך נהיה מרטיבין-שמלחלחין אותה , כאפיקי מים בארץ יבשה": "כאפיקים בנגב"מפרש י"רש

".בשובך את שבותנו

והיא עצמה, (ו"ט' שופטים א)' ארץ הנגב נתתני'כמו , נגב הוא ארץ יבשה"סבור כי ק"רד

;כך תשובת גלותנו, ואם יעברו בה אפיקי מים יהיה חידוש גדול וטובה גדולה, צמאה למים

".דומה הגלות לנגב והישועה לאפיקי מים

".והישועה כאפיקי מים, שאין שם מים, המשיל הגלות לנגב: "עזרא-אבן

בעקבות הכרת השטח-הפרשנות המקובלת כיום 

לא מדויקות( מטפורות)אנו חושבים בתבניות 
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המטפורה ככלי חשיבה-" החדשה"הגישה 

Lakoff & Johnson-מתייחסים אליו, הדרך בה אנו תופסים את העולם,

מה שהם מכנים  .  הכל מבוסס על מטפורות, חושבים עליו, מבינים אותו

".מטפורות  עומק"או " מטפורות על"

:דוגמא

"תקפנו כל נקודה חלשה בטיעוניו"

"עמדותיך אינן ברות הגנה"

"אל תיתן לו הזדמנות להתקיף"

"הביקורת הייתה ישירות למטרה"

"האסטרטגיה שלו היא הסטת האש לנושא שולי"

?מהי לכן מטפורת העומק בויכוח

לא מדויקות( מטפורות)אנו חושבים בתבניות 
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הויכוח כמלחמה-" העומק"מטפורת 

כמוביל  ), כהצגת כוח, כמשחק, הויכוח כריקוד: אפשרויות אחרות

(?להסכמה ולפתרון

דוגמאות למטפורות עומק אחרות

".דרך"-מערכות יחסים כ 

".כסף"-זמן כ 

".תשלום חוב"-ענישה כ 

לא מדויקות( מטפורות)אנו חושבים בתבניות 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8&source=images&cd=&docid=s_1Oz0ZeNVuPNM&tbnid=jKNWUI4PRBkR5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.angelfire.com/falcon/hovavnikim/new_reg7.html&ei=vmmqUYCeJMabtQbZ7oDoBg&bvm=bv.47244034,d.bGE&psig=AFQjCNH6ssxJ7D1GNCT8L6ol1jjJJbJRKg&ust=1370209063242319
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: לסיכום

תפיסותינו מושפעות ממטפורות עומק שאיננו  

.תמיד מודעים להם

גם התפיסה המשפטית שלנו בנויה על מטפורות  , וכמובן

.עומק שאיננו מודעים להם כלל וכלל

לא מדויקות( מטפורות)אנו חושבים בתבניות 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94&source=images&cd=&docid=C4c68Ya1mdkvGM&tbnid=Fm4SD6UkUtTykM:&ved=0CAUQjRw&url=http://giyora-golan.com/?page_id=28&ei=zmqqUdaaOIbtswacooDgBg&bvm=bv.47244034,d.bGE&psig=AFQjCNHChRWfyiYVxCzPJe6e8hYAR4n23g&ust=1370209351074949


(  בלא שנדע)מטפורות שולטות בנו -הבעיה 

ולעיתים אינן מתאימות בעולם המשפט

'הספר האלקטרוני'ולא ', המידעאוטוסטרדת'המרשתת איננה -

מכוניות  אינן כרכרות עם מנוע-

אתר אינטרנט איננו מקום-

חדירה למחשב איננה פריצה לבית-

קובץ מחשב איננו נכס פיזי-

9

של כך חקיקה טכנולוגית יכולה להיות וב

(ולעיתים שגויה וגורמת נזק)בעייתית 
לא מדויקות( מטפורות)אנו חושבים בתבניות 
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"מקום וירטואלי"–האינטרנט כ -" עומק"מטאפורת 

Cyberspace 

"לצאת לאתר"–" להיכנס לאתר"

...מראה על מקום" אתר"עצם השימוש במילה 

יושם לב שכל שימוש במטפורה מניח  
במודע או שלא במודע הנחות על  
רצוייההשקפת עולם ומדיניות חברתית 

דוגמאות למטאפורות בדיני המחשבים והאינטרנט



שגיאה גסה-' כמקום'אתר אינטרנט 

אין הבדל בין  .  חדירה למחשב היא פריצה לכל דבר ועניין"

לבין מי שמוצא את הדרך  , לבניןמי שמטפס כדי לפרוץ 

"אתרי הוא מבצרי".   "לפרוץ למחשב

:בעייתיתcyberspace-מטפורת ה 

אינה מתאימה למציאות-

מונעת הטלת אחריות על בעלי אתרים-

'החדירה למחשב'אינה מסייעת בהגדרת -

11

? דווקא" ספינה"האם לא הייתה מתאימה מטאפורה של 
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?מה בעצם קורה כשאנו מתחברים לאתר

?מה הייתה חדירה בעבר

' המכיל'המחשב שלנו שולח דרישה למחשב 

.את האתר

מקבל ממנו חומר

יוצרת לנו את המסך, תוכנת הדפדפן שלנו

?ה להצביע על משהו שקשור למקום/י יכול/מישהו



כמה פסקי דין? מהי חדירה למחשב

ומהו חומר  ? מהי חדירה" החודר שלא כדין לחומר מחשב"

?מחשב

עובדות והטענותה–ד רפאלי "פס

שמו לב אליו במקרה לחלוטין, כרגיל

13



למו ושדות רביםה–ד הלמו "פס

כדי לפגועוהכלביטל חוב , דרח–האשמה 

.בעופר שדות איתו הוא רב

כשלי האתר של המרכז לגביית קנסות

מה עשה הלמו ומה קרה

14



חדירה לאתר המוסדנסיון–ד מזרחי "פס

לחדור לאתר המוסד       נסה–האשמה 

לבדוק כשלי אבטחהניסה–טענתו 

".חודר שלא כדין"יצא זכאי אחרי ניתוח המושג 

ק עקיפה  ר–לא כדין -הרחבת חדירה Kerreתפיסת 

.טכנולוגית ולא חוזית

?מה המטפורה הראויה לבדיקת אבטחה של אתרים

15



(8464/148617/14פ"רע)ד רון עזרא "פס

(כולן בעייתיות)ה שופטים וארבע פרשנויות /ארבע

נכנס לחשבון בבנק , לעניינו.  עזרא ביצע הרבה עבירות

.דיסקונט עם סיסמא של מישהו אחר

.פגע, הערך המוגן פגיעה במחשב–( לומפ)בשלום 

'מחסום טכנולוגי'חדירה למחשב רק אחרי –( רון)בשלום 

.דירה למחשב רק אם יש פגיעה בשפת מכונהח–במחוזי 

"  שלא כדין"באשר לפרשנות המונח "–בעליון 

כי הפרשנות הראויה למונח היא שימוש במחשב  , דומה

בהיעדר הסכמת בעליו

16
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פסק הדין פוגע באבטחת הרשת

-Bug Bounty 

הם חיסון האינטרנט' האקרים לבנים'-

?מה משמעות החוק, מאות אלפי תקיפות ליום-

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96&source=images&cd=&docid=1iF_Z6XJSRZEmM&tbnid=Kd_udQhnStGEHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nzc.org.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99_%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5&ei=022qUc3xLomutAaWuIH4Bg&bvm=bv.47244034,d.bGE&psig=AFQjCNG3bFvPO07v187nyb9vDFFV2AnCXg&ust=1370209907849465


18

פסק הדין פוגע בטכנולוגיות קיימות

הזחלניםשאלת -

?האם יעמידו לדין את גוגל-

?זאפהאם יעמידו לדין את אתר -

הטוב הציבורי

איננו זהה  

לעתים  

לדרישתו של  

בעל האתר

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96&source=images&cd=&docid=1iF_Z6XJSRZEmM&tbnid=Kd_udQhnStGEHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nzc.org.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99_%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5&ei=022qUc3xLomutAaWuIH4Bg&bvm=bv.47244034,d.bGE&psig=AFQjCNG3bFvPO07v187nyb9vDFFV2AnCXg&ust=1370209907849465
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פסק הדין גורם לתוצאות אבסורדיות

פסק הדין נותן בידי התביעה כוח בעייתי ומיותר

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96&source=images&cd=&docid=1iF_Z6XJSRZEmM&tbnid=Kd_udQhnStGEHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nzc.org.il/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99_%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5&ei=022qUc3xLomutAaWuIH4Bg&bvm=bv.47244034,d.bGE&psig=AFQjCNG3bFvPO07v187nyb9vDFFV2AnCXg&ust=1370209907849465
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?מהי הצעתנו האלטרנטיבית

או תוכנה שנמצאים  /חדירה למחשב שנעשתה תוך שימוש במידע ו/כל התקשרות

אין לכך כל קשר לרצונו של )חזקה היא שהיא נעשתה כדין , כדין בידי המתקשר

(.או המחשב אלא לדרך שבה התקשר המתקשר/בעל האתר ו

מי שהתקשר בדרך שנראה באופן סביר כי היא בניגוד לרצונו של בעל  

חזקה היא שהתקשר שלא כדין אלא אם כן הודיע לבעל  , מחשב/האתר

.מחשב על הדרך שבה עשה זאת/האתר

חדירה/התקשרותנסיונותהקלה על 

הטלת חובה על המתקשרים

?מה המטפורה שאנו מציעים
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?למה הצעה זו עדיפה
(השוואה בין ההצעות)

ד מזרחי"פס

(שניהם)ד הלמו "פס

ד ניר עזרא"פס

'טכנולוגי'מנעול 

שפת מכונה

'בעל האתר'הסכמת 

מידע ותכנה כדין: הצעתנו

נבדוק כל  

מקרה לפי כל  

אחת  

מההצעות
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ה  /לא יכול, או חלקןטענותיה עם /גם מי שלא מסכים

:להתעלם משלוש טענות ברורות

.הפסיקה מתבססת על מטפורה שגוייה לחלוטין

מבחן הפסיקה גורם להרבה מאוד קשיים וקצת מדי     

.יתרונות

ובוודאי יותר , הצעתנו פותרת את רוב הבעיות

.מההצעות האחרות


