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ונטרול תוכנו

ונה) איננה 

שה מהווה ח

ע המערער, ל

עשות תוך צ

וות יישומים

אם בכלל, ש

 לערעורים 
  עם- ' בר

מא, כי הסעיף

ללא הרש –ו 

ים המתוארים

וחות, ובכך ב

 או הפרעה ל

רות למשך מס

לרכוש, לפי 

ההוראה הספ

לפיה המערער

מר מחשב במ

תוכחדירה ל"

מידע שניתן  

 נתונים וסימנ

מחשב אחר ו

תה באופן ש

ק, ולמעשחו

עולות שביצע

 פעולות הנע

הנחיות המהו

", פלטה ל"

משפט - בית
מ- ' מוסק ו

  

משפט קמ-ת

א כדין, היינו

א, כי במעשי

חברות הלקו

ה של שיבוש 

ים של החבר

בזדון ליזק 

חשבים היא ה

א בקביעתו ל

לה שיבש חומ

", חלה על חב

 –", קרי חשב

", שמשמעו 

עות סיסמא למ

צמה וִתכנות

ל 4שבסעיף 

לשיטתו, הפע

הןהאישום, "

חשב, ומתן ה

 אלא בחדיר

  
ם בשבתו כב

, כ'י' נועם :
   ישראל

 עוד קבע בית

ה הייתה שלא

המשפט מצא-

של שלוש הח

ע הלה עבירה

 את המחשבי

בירה של ה

 שבחוק המח

משפט קמא- 

ספת לפיה הל

חומר מחשב"

ת קריאת מח

"פלטעל "ים 

טרנט באמצע

ה לתוכנה עצ

 הפלילית ש

עיף הנ"ל. ל

ה- תואר בכתב

א קריאי מח

" ומר מחשב

י בירושלים
ים: השופט

ושן נ' מדינת 

רה למחשב. 

כך שהחדירה

-א כדין. בית

בים שן למחש

 ממילא ביצע

שים השביתו 

ו מהווים ע

א, כי העבירה

- כי טעה בית

קביעתו הנוס

של חדירה ל"

שפתבעים ב"

ד; ואינם חלי

ת דרך האינט

בחן מחדירה

כדת בנורמה

פי הס- ה על

חשבים כמת

אי אדם" ולא

חבחדירה ל"

שפט המחוזי
לפני כב' 

בן שודורון  5

ירה של חדיר

טיבית, ודי בכ

 למחשב שלא

רה שלא כדין

לחוק; וכי  4 

הואיל והמעש

 לפיה מעשי

משפט קמא-

  מערער.

  דדים

, כרער גורס

בקמילא שגה 

כי העבירה ש

 הגדרתם מוב

 מחשב בלבד

רס, התחברות

מחשב (במוב

מחשב" הנלכ

שאיננה אסור

רה לרשת המ

תונים "קריא

 אין מדובר ב

בית המש

51468-01-1

יב, מהווה עב

 פעולה אקט

ה של חדירה 

 משום חדיר

רה לפי סעיף 

) לחוק, ה2(2

ת המערער, 

-שין, ציין בית

ים שביצע המ

   

ת טיעוני הצד

ב"כ המער 

ר מחשב, וממ

הוא מדגיש, כ

פי - אשר על

ידי -יבוד על

חשב. הוא גור

ת תיקיות במ

ה לחומר מ

ט" מחשב, ש

רות או חדיר

י פלט של נ

"; ומשכך ת

4 ע"פ

   
  

 

מחשב

ביצוע 

עבירה

הייתה

העביר

2סעיף 

לטענת

העונש

למעש

 

תמצית

7. 

לחומר

חדר. ה

בלבד,

או לעי

ידי מח

מחיקת

"חדיר

ל"פלט

התחב

במסכי

תוכנות
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בחנה 

כלית 

צחנים 

, שכן 

 11ף 

מעות 

ה רק 

ס ב"כ 

לחוק. 

פופה 

 כדין 

משל: 

ן; או 

צעות 

טות. ל

ר, אין 

בזיקה 

חדירה 

חיקת 

ה, בין 

   פליליים

טען, כי מהאב

למוד כי תכ

יצות של פצ

ושי המחשב,

" (סעיףודפס

", כמשמחשב

ילית האמור

חלופין גורס

ל 4ה בסעיף 

ה, בהיותה כ

ברות" שלא 

חוק, כמו למ

יין שלא כדי

א כדין, באמצ

לים או החל

קום, כאמור

". בנוסף, בט

 ִאבחן בין ח

 תוכנה או מח

 השימוש בה

 לערעורים 
  עם- ' בר

 זה הוסיף וט

ניתן ל", "ט

עים" וכן פרי

פגיעה בשימו

קא כזה שה

חומר מחה ל"

הנורמה הפל

). בנוסף ול9

" כמשמעהדין

 להיות ברורה

אורה "התחב

ל 4י סעיף פ

שהשיג העברי

ף חדירה שלא

כן פרוטוקול

"; ומכל מין

פלטדירה ל"

א כאשר לא 

ן בין כתיבת 

המשבית את 

  מחשב. 

משפט - בית
מ- ' מוסק ו

  

ור). בהקשר 

פלט" לבין "

סים", "תולע

ה להגן על פ

לט אינו דווק

לא היו חדירה

להחיל את ה

9ש'  2עמ'  2

... שלא כדה

לילי אמורה 

ן, קיימת לכ

ה בעבירה ל

דת סיסמא ש

שבים; או אף

, ושינוי תוכ

שלא כדיי "

", אלא כחב

משפט קמא-

תו, יש לאבחן

וכנה באופן ה

ת העכבר במ

  
ם בשבתו כב

, כ'י' נועם :
   ישראל

ימוקי הערעו

"ומר מחשב

זדוני ("וירוס

ולם לא באה

פלילית ופל

ל המערער ל

וקק התכוון ל

29.6.14מיום 

דירהחהווים "

 האיסור הפל

אציות, לפיהן

ולמת הרשעה

ב, תוך הקלד

צדדים ממחוש

ט המשפט"

" ולביטוירה

חומר מחשב"

-כי טעה בית

כנה; ולשיטת

בין כיבוי התו

ת סימון בעזר

י בירושלים
ים: השופט

ושן נ' מדינת 

לני 11(סעיף 

חרות, בין "

כנות זמנוע תִ 

ת פריצה), א

 בנורמה הפ

ש מו, מעשיו

ק, וכי המחו

(פרוטוקול מ

 אף אינם מה

ר, כי תחולת

ה של סיטוא

יטתו אינה הו

ס אשראי גנו

נים משני הצ

 למערכת "נ

חדיהמונח "

ר כחדירה ל"

כ המערער, כ

ויה של התוכ

 פעילותה לב

בין באמצעות

שפט המחוזי
לפני כב' 

בן שודורון  5

 המחשבים (

סעיף ההגדר

באה למ יים

צעות תוכנות

אינה נלכדת

כן לטעמ- על

לחוק 4סעיף 

", כלשונו (ני

יו של מרשו 

 ב"כ המערע

, והציג שורה

ת, אשר לשי

פומט בכרטיס

כאשר הטלפו

ללא היתר, 

ום להגדרת ה

 של המערער

ים, טען ב"כ

ש" לבין כיבו

 המשבש את 

במתג פיזי, וב

בית המש

51468-01-1

פי חוק -ה על

 המחוקק ב

ורים הפלילי

קרים") באמצ

ה בפלטים א

קי הערעור). 

ר הפלילי בס

כנות זדונתִ "

ער, כי מעשי

ר זה, מציין 

ון החוקיות,

כת ממחושבת

ת כסף מכספ

ה טלפונית כ

ש בסיסמא ל

תו, אין תיחו

ת את מעשיו 

ים הספציפיי

שת "חומת א

ת בה, באופן 

כיבוי נעשה ב

  

4 ע"פ

   
  

 

אסורה

שערך

האיסו

("האק

פגיעה

לנימוק

האיסו

כלפי "

המערע

בהקש

לעיקר

למערכ

משיכת

הטרדה

שימוש

לגרסת

לראות

למעש

לתוכנת

שורות

אם הכ
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- רעת

תכלל 

רסתו, 

ה, כל 

 קמא 

ערב ת

שיבוש 

-פסק

ה או 

המונח 

ריאה 

", שב

ידי -ל

אף  1

ידי -ל

   פליליים

הדיונית בהכ

" תשת מחשב

 גם יסוד לגר

שכן, לשיטתה

  בינארית.

 בית משפט 

כל עילה להת

לחוק, וש 4 

לפ 5, בסעיף 

תוכנ" – 1 

", וה...מחשב

עים בשפת קר

ת קריאה מח

ו לעיבוד ע

עיל, בסעיף 

רך שהיא, ע

 לערעורים 
  עם- ' בר

של הערכאה ה

דירה לחומר 

רה, וכן אין 

מחשב; שת 

היא השפה הב

דינו של -עת

המקרה, ואין כ

לפי סעיף – 

הובאו לעיל,

וגדר בסעיף

מ הפת קריא

כנה, המובע

שפתהמונח "

, לפירוש או

 המשפטי לע

פקים בכל דר

משפט - בית
מ- ' מוסק ו

  

ר מטעמיה ש

חדרער, כי "

ו תוכנת חדיר

בשפת קריאת

את מחשב, ה

קנה כי הכרע

על עובדות ה

חומר מחשב

ת העבירות ה

" הר מחשב

מובעת בשפ

ת, למעט תו

פורט לעיל. 

מה למסירה,

קירת הרקע 

הוראות המופ

  
ם בשבתו כב

, כ'י' נועם :
   ישראל

הערעורת את 

לה ב"כ המע

ת פריצה או

ע המובעים ב

ת בשפת קריא

ענו לכלל מס

יישום הדין ע

של חדירה לח

לחוק. הגדרות

חומ לעיל, "

ת הוראות ה

ם או הוראות

המונחים, כמ

עה המתאימ

י שצוין בסק

מושגים או ה

י בירושלים
ים: השופט

ושן נ' מדינת 

 כי יש לדחות

 לֵתזה שהעל

מצעות תוכנ

נה או למידע

מובעת –שב 

הצדדים, הגע

שפטי, והן בי

שע בעבירות ש

) ל2(2 סעיף 

קע המשפטי 

קבוצת" –ר 

מנים, מושגים

רות של שני ה

ורת הבצ כ"

". כפ בלבד

ם, סימנים, מ

שפט המחוזי
לפני כב' 

בן שודורון  5

, יבה גורסת

 כי אין בסיס

 נעשתה בא

מערער לתוכנ

הנעשית במח

ינת טיעוני ה

ן בהיבט המש

מערער הורש

לפי  –חשב 

בסקירת הרק

" הוגדתוכנה

נתונים, סימ"

כאמור בהגדר

לחוק  1עיף 

 מחשב עזר

נתוני" –" ט

בית המש

51468-01-1

ב"כ המשי 

היא טוענת, 

אשר הפגיעה

 לא חדר המ

ה או פעולה ה

לאחר בחי 

סת כדבעי, הן

כאמור, המ 

עה לחומר מח

 כפי שצוין ב

ת""; המונח 

" –" הוגדר ע

"; והכל כ...

 כאמור בסע

ידי-  או על

פלט המנוח "

."  

4 ע"פ

   
  

 

8. 

דינה. 

רק כא

לפיה 

הוראה

  

  דיון

9. 

מבוסס

  בה.

  

 

והפרע

הדין. 

"מידע

מידע"

מחשב

הוגדר

מחשב

הוגדר 

מחשב
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, מהי 

ו, אך 

 מבלי 

שנות 

פטית,  

עקרון 

פלילי, 

ם, חל 

הכרח 

החוק 

מן נ' 

גן על 

ק והן 

צעות 

 לאור 

יימים 

רסים 

 בדין 

כללים 

   פליליים

גדיר, כאמור,

 או הפעלתו

"; זאת 197

, מצדיק פר

 נורמה משפ

ר, ביישום ע

ור הפל האיס

ם, עם השנים

ט דבקים בה

 ולתכלית ה

אריה רויט 

 תכליתה להג

מלשון החוק 

; הצ1994- "ד

השאר, - בין

הנזיקין הקי

נה על אינט

בול או גניבה 

 העונשין הכ

 לערעורים 
  עם- ' בר

לחוק מג 4ף 

רות ממחשב

79- ר, תשל"ט

"חדירהנח "

 פרשנות כל

 אמנם בעבר

המילולית של

פלילי. ואולם

 בתי המשפט

חים לכוונה

2597/04"פ 

ומר מחשב, 

ו נלמדת הן 

שבים, התשנ"

ת החוק נבע, 

 העונשין וה

יוחדות להג

כגון הסגת גב

הוראות דיני 

משפט - בית
מ- ' מוסק ו

  

 מחשב. סעיף

ות או התחב

 האזנת סתר

רה למונ הגד

פלילית, כמו

 ומטרותיה. 

ד לפרשנות ה

ת במשפט ה

ום שוב אין 

, אלא מניח

" (ע"הפלילי

 החדירה לח

לת. תכלית ז

ת חוק המחש

רקע לחקיקת

תאמת דיני

ת עונשיות מ

ם מוחשיים, כ

הם אחיזה ב

  
ם בשבתו כב

, כ'י' נועם :
   ישראל

ומר דירה לח

עות התקשרו

ה לפי חוק

לפיה היעדר 

 של עבירה פ

ת החקיקה 

שפט להיצמד

קרון החוקיות

וכיולילית, "

בת הנאשם,

יב לאיסור ה

  הדין). 

 דינו, עבירת 

במחשבי הזול

החוק (הצעת

), צוין, כי הר

הקשיים בה

הוראותעת "

על אינטרסים

יתן למצוא ל

י בירושלים
ים: השופט

ושן נ' מדינת 

בירה של חד

דירה באמצע

 שהיא האזנ

 המערער, ל

ת. פרשנותה 

רקע תכלי-ל

טו בתי המש

מת ליישום עק

החקיקה הפל

הפועל לטו

 פירוש מרחי

-לפסק 7קה 

 קמא בפסק 

הסגת גבול ב

בר להצעת ה

 ,13.4.1994(

המחשבים וה

הצורך בקביע

ומה להגנה ע

סורים אשר ני

שפט המחוזי
לפני כב' 

בן שודורון  5

לה לדיון בעב

חד" –" חשב

ומר מחשב 

  ".חדירה "

 לטענת ב"כ

קרון החוקיות

ן החוק ועל

 עם נאשם, נ

הדרך ההולמ

פרשנית של ה

של החוק, 

ם שמתבקש 

) בפס.20.11

משפט - בית

שב ולמנוע ה

 בדברי ההס

מוז התשנ"ד,

 עבריינות ה

", והמחשבים

", בד מחשב

ם קיימים איס

בית המש

51468-01-1

נפנה תחיל 

רה לחומר מח

 חדירה לחו

ר את המונח 

אין בסיס 

מת לאור עק

ת לאור לשו

נות המקלה 

הבנה כי זו ה

 בתפיסה הפ

ש מצמצם ש

וםיע, גם מק

06.( ת ישראל

  

כפי שציין  

 המצוי במחש

ע לחקיקתו. 

, ד' בתמ227

ברותה של 

ש לרעה במו

חומר  –טים 

י, זאת גם אם

4 ע"פ

   
  

 

10. 

חדיר"

למעט

להגדי

  

מצמצ

נבחנת

הפרש

מתוך 

שינוי 

בפירו

להכרי

מדינת

11. 

חומר 

מהרקע

8חוק 

התגב"

לשימו

מופשט

הכללי
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ע, כי 

צירתו 

ריות, 

הסבר, 

מחשב 

לאור 

דירה 

אגרים 

קיים, 

משים 

וחדת 

חומר 

קשיים 

אשון 

חומר 

של תן 

חומר 

הקושי 

 –תים 

   פליליים

 החוק המוצע

הושקעה ביצ

מטרות ציבור

ין בדברי הה

סגת גבול במ

רה מיוחדת 

בפעולת ח 

חיים, והם נא

כלכליים ועס

חשבים משמ

מומחיות מיו

ה בחדירה לח

מודרנית, והק

רס ציבורי ר

ה החדירה לח

). תכלית20 

על המחשב וח

המודרני, וה

 במבחן העת

 לערעורים 
  עם- ' בר

עניין תכלית 

חומר אשר ה

, המשרת מ

). בנוסף צוי

ה לטפל בהס

קביעת עביר

ספות הטמון

ל תחומי הח

יים, גופים כ

רט ופרט. המ

מיומנות או מ

חסית הכרוכ

ה המטכנולוגי

קיים אינט  –

שב, ובכללה

) בִפסקה.31

 המשפטית ע

חשב בעידן 

 המחשבים 

משפט - בית
מ- ' מוסק ו

  

י ההסבר, בע

ב. מדובר בח

ת של מידע,

הצעת החוק)

אה זו נועדה

שא מצדיק ק

 עבירות נוס

ודרני את כל

ורמים פיננסי

ם של כל פר

 שנדרשת מ

כח הקלות הי

וש לרעה בט

–תוך שלהם 

בריינות המח

12.07( שראל

וצמת ההגנה 

ייקט הממוח

חוקדויטש, "

  שס"ו)).

  
ם בשבתו כב

, כ'י' נועם :
   ישראל

ד צוין בדברי

 חומר מחשב

ויות גדולות

לה 3עיף  לס

הוראדין, כי "

מחשב. הנוש

אל לביצוע 

  ק). 

טכנולוגי המו

ציבוריים, גו

יהםשיים למינ

ם יום, מבלי

האמור, ולנוכ

ם, תוך שימו

במאגרים כבת

ברת של עב

 נ' מדינת יש

וא, חיזוק עו

ת של האובי

חשב (מיגל ד

) (התש2ט ד' (

י בירושלים
ים: השופט

ושן נ' מדינת 

ת החוק). עוד

 על שלמות 

ר כולל כמו

ברי ההסבר 

חשב שלא כד

ברות עם ה

ם והפוטנציא

להצעת החו 

ם בעידן הט

ון, מוסדות צ

חשבים האיש

ה בחיי היום

רקע ה- ר. על

כאלה ואחרי

שר עושים ב

ולכת והמתג

לאופר  989

יננו, ִהנן, אפ

 הקרדינאלית

תוך חומר מח

 שערי משפט

שפט המחוזי
לפני כב' 

בן שודורון  5

רק ב' להצעת

רבה בהגנה

 רבה, ואשר

" (דב ...תיות

ל חדירה למח

רות או התח

ת העבריינים

 6סבר לסעיף 

מחשב מקיפי

שויות השלטו

ונים, וכן במח

 ואת החברה

שב זה או אח

 טכנולוגיים כ

ייני מחשב א

התופעה ההו

3/06ו: ע"פ 

לבנטיות לעני

ב במשמעות

 החודרים לת

", ציע החוק

בית המש

51468-01-1

ר ההסבר לפ

ת חשיבות ר

סופו עבודה

ות או חברת

 לעבירה של

 של התקשר

י לאתר את

" (דברי הסב

חומרי המ 

שבים של רש

מקצועות שו

ו את הפרט 

לתו של מחש

ב, באמצעים 

רם של עברי

ה להדברת ה

ב (ראו והשוו

ת החוק הרל

שב, בהתחשב

רם של אלו 

צהמבט של מ

4 ע"פ

   
  

 

(דברי 

קיימ"

ובאיס

עסקיו

בזיקה 

בדרך 

הקושי

למחש

  

 

במחש

בעלי מ

בימינו

בהפעל

מחשב

באיתו

במעלה

מחשב

הוראו

המחש

באיתו

זווית 
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 קובע 

הגות. 

עולה 

גדרה 

 וכלה 

חוקק 

3.9.0 (

יעשה 

בעים 

י של 

כובד" 

נדונה 

ה של 

 בלתי 

אמרו 

מהווה 

; אם 

ובדתי 

ימוש 

מעשה 

כוונה 

   פליליים

לחוק. החוק 

בעבירה התנה

 בהמשך כפ

". ההלתו...

של המחשב 

 שביקש המח

01( דיר בדיר

 החדירה תי

י הגדרתם מו

שימוש בלעד

את "מרכז הכ

ל העבירה הנ

דרת העבירה

 של פלישה 

ל דויטש, במ

ם הפעולה מ

לית החקיקה

ללת יסוד עו

ו הפרעה לש

עות לטיב מ

גם כ –וצאות 

 לערעורים 
  עם- ' בר

ל 4פי סעיף 

". מדובר ב

בואר", ומדר

ידי הפעל- על

הראשונית ש

צמת ההגנה 

שראל נ' מונד

לפיו – אחד

פי-, אשר על

ומיועדת לש

ב זה מהווה א

וד הנפשי של

העובדתי. הג

קת התנהגות 

אמורה (מיגל

לזהות האם 

מעשה ולתכל

  יל).

) לחוק, כו2(

ו, שיבושו או

מוד –היינו 

כל הנוגע לתו

משפט - בית
מ- ' מוסק ו

  

ת העבירה, ל

מצא במחשב

החודביטוי "

מחשב, או ע

ל בהפעלה ה

ביעה על עוצ

מדינת יש 40

הא. העבירה

",מידע" ול"

רה בינארית 

". רכיבא כדין

לעיל). היסו 

ות שביסוד ה

לם היא חובק

 הפלילית הא

יה כל קושי

תאם לטיב המ

פרשניים (לעי

(2 לפי סעיף 

חשב, שינויו

ה פלילית, ד

המעשה; ובכ

  
ם בשבתו כב

, כ'י' נועם :
   ישראל

פנה ליסודות

 מחשב הנמ

תי, מגולם בב

ברות עם מ

החל –דירה 

מצב –תונים 

0250/99"א) 

ויים ביסוד ה

תוכנהל" –ו 

בוטאת בצור

שלאמעשה "

 (40250/99 

עשה ולנסיבו

יחסית, ואול

ים המחשבה

בים, לא יהי

ית, זאת בהת

 של ספקות פ

ומר מחשב, 

יקת חומר מ

 של מחשבה

ה לתוצאות ה

י בירושלים
ים: השופט

ושן נ' מדינת 

נפ   ה האמורה

כדין לחומר

יסוד העובדת

ות או התחב

אפשרויות חד

ת תקשורת נת

שב (ת"פ (ת"

מצויבתיים 

בירה), דהיינו

שפה המב – 

הוא ביצוע המ

 (ת"פ (ת"א)

מעמודעות ל

בה ועמומה 

אחר, בהתקיי

יע של המצ

ורמה הפלילי

נו גם שוליים 

ו הפרעה לח

מח –תוצאה 

ו יסוד נפשי

שרות הגרימה

שפט המחוזי
לפני כב' 

בן שודורון  5

כלית החקיק

חודר שלא כ

ל העבירה, בי

ות התקשרו

 מגוון של א

חק באמצעות

לחומר מחשה 

רכיבים נס 

אובייקט העב

", קרי מחשב

ה השניסיבתי 

לחוק 4סעיף 

מ –לית, קרי 

יא אמנם רחב

מחשב של הא

 ברוב המכר

 האסורה בנו

חקיקה, ייתכנ

של שיבוש א

בות וגרימת ת

ן. לעבירה ז

יבות ולאפשס

בית המש

51468-01-1

רקע תכ- על 

החינו של "

שה הפיזי של

באמצעוית "

ה, הכוללת 

שרות ממרח

ל מפני חדירה

שני). 14.5 

" (אמר מחשב

ת קריאת מ

ב. הרכיב הנס

עבירה לפי ס

מחשבה פליל

ה למחשב הי

ית לחומר המ

). 266 עמ' 

ה" למחשב 

מו בכל דבר ח

העבירה ש  

תנהגות, נסיב

את שלא כדין

רה, לקיום הנ

4 ע"פ

   
  

 

12. 

את די

המעש

הנעשי

הרחבה

בהתקש

להחיל

סעיף 

חומל"

בשפת"

מחשב

של הע

הוא מ

חדירה

מורשי

הנ"ל,

"חדיר

כי, כמ

  

13. 

של הת

בו, זא

העביר
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חומר 

ה אל 

קוחות 

 מבלי 

 כדין, 

שובה 

מנגנון 

מחשב 

וירוס, 

הודה 

 קמא 

מדובר 

ק. גם 

עלינו 

שגים 

ם של 

וחות, 

חומר 

ם אף 

שבתת 

פרעה 

   פליליים

המעשים ב"

ער, חדר הלה

של שתי הלק

ה ברשותו, 

דירה, שלא 

ו בחוק. התש

ומשפטית. מ

קשורת שהמ

וכנת אנטי ו

תו לאישום 

משפט - בית

לחוק, שכן מ

 המונח בחוק

י שמקובלת ע

מו , סימנים,

 באים בגדרם

חברות הלקו

ש והפרעה לח

אש". המעשים

ם גרמו להש

השיבוש וההפ

 לערעורים 
  עם- ' בר

 של ביצוע ה

  ן.

הודה המערע

חומת אש" ש

סמא שהייתה

א ביצע חד

" כהגדרתוב

נו עובדתית ו

דרך רשת התק

 יחד עם תו

ות. בתשובת

). צדק 16' 

ל 1 בסעיף 

", כהגדרת ב

שלישית, הרי

כולל נתונים,

של המערער 

 של שלוש ה

רה של שיבוש

כנת "חומת א

הם, שכן הם

ערער, לפי ה

משפט - בית
מ- ' מוסק ו

  

ם הנסיבתיים

 הרשאה כדין

הן השום שב

ול מנגנון "ח

שימוש בסיס

ות. בכך הוא

חומר מחשב"

מקובלת עלינ

לתי רצויות ד

חת המחשב,

ות לא רצויו

ש' 6" (עמ' 

תו", כהגדרב

יאת המחשב

ה הלקוחה הש

", שכן הוא 

ר. מעשיו ש

חומר מחשב 

ף ביצע עביר

טרלו את תוכ

 לשימוש בה

ע לטענת המע

  
ם בשבתו כב

, כ'י' נועם :
   ישראל

שים הרכיבים

ללא  –היינו 

האיש- ות כתב

ות, תוך נטרו

 זאת אגב ש

שבי הלקוחו

רה הייתה ל"

 בעניין זה, מ

תקשרויות בל

שוב באבטח

ם והתקשרויו

" חומת אש

חומר מחשב

שפת קרי ב"

ה של החברה

מידעחיקת "

", כאמורחשב

שלא כדין לח

מילא הוא א

והמעשים ניט

בים והפריעו

. בכל הנוגע

י בירושלים
ים: השופט

ושן נ' מדינת 

בירה זו נדרש

", דלא כדין

פי עובדו- על

ברות הלקוחו

 הגדרותיה,

היכנס למחש

 האם החדיר

משפט קמא 

ר וחסימת הת

ווה נדבך חש

מפני וירוסים

 של תוכנת

" המהווה "

 לידי ביטוי 

ער ממחשביה

כי מדובר במח

ת קריאת מח

 של חדירה ש

לחוק. מ 4ף 

זאת הואיל ו

 של המחשב

 כשש שעות

שפט המחוזי
לפני כב' 

בן שודורון  5

ניינה של עב

שתו לעיל, ו"

 אל הפרט: ע

ל שלוש החב

עות מחיקת

אה כדין לה

לת השאלה, 

מ-ידי בית- על

תוכנה לניטור

הורכת זו, מ

ל המחשב מ

טרל הפעלה

תוכנהבר ב"

אותיה באות

שמחק המערע

משפט קמא כ

שפתבעים ב"

 והטיפוסיים 

בירה לפי סעי

) לחוק; 2(2

תם התקינה 

ברות למשך

בית המש

51468-01-1

יזות. גם בענ

", כמשמעות

מן הכלל  

 המחשב של

ונות, באמצ

תה לו הרשא

שבים; ונשאל

ית שניתנה ע

ת אש" הוא ת

ר אליה. מער

תה להגן על

ניטער, כי "

עתו, כי מדוב

ה אשר הורא

 לחומרים ש

מ-תו של בית

ראות, המוב

שים הברורים 

עבר הלה עב

2יף ב, לפי סע

ו את פעולת

שבים של הח

4 ע"פ

   
  

 

או פזי

מחשב

  

14. 

שרתי 

הראש

שהיית

שלמח

החיוב

"חומת

מחובר

ומטרת

המערע

בקביע

בתוכנ

באשר 

קביעת

או הו

המעש

ובכך ע

מחשב

שיבשו

המחש
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עבירה 

דותיה 

" פלט

בעניין 

 אותו 

שב או 

אמור, 

ו של 

ודוק: 

ריאת 

ריאת 

צעות 

   פליליים

 קמא, כי הע

ציפית שיסוד

פשו בזיקה ל"

רתה בחוק, ב

אשר  –ישית 

חדירה למחש

ת פריצה. כא

מנוע שיבוש

". ומר מחשב

בשפת קבע 

צע בשפת ק

אף הן באמצ

  לפנינו.

 לערעורים 
  עם- ' בר

משפט -  בית

ה נורמה ספצ

ה מעשיו נעש

כהגדר –" ה

החברה השלי

דה לאסור ח

רוס" או תוכנ

רי מחשב ולמ

חומבבחינת "

המו –חשב" 

ה עצמה תבו

" מבוצעות א

הספציפי של

משפט - בית
מ- ' מוסק ו

  

 שבדין קבע 

ערער, בהיות

מערער, לפיה

תוכנחדר ל"

" של המידע"

החקיקה נועד

וירכמו " –ך 

חדירה לחומר

אליהם ִהנם ב

 ל"חומר מח

עולת החדירה

"מידע או ל"

היה במקרה ה

  
ם בשבתו כב

, כ'י' נועם :
   ישראל

וש, הרי לרכ

 שביצע המע

ש בטענת המ

, המערער ור

, וכן חדר ל"

פיה תכלית ה

המיועדת לכך

הגנה מפני ח

מערער חדר א

דירה תעשה 

דרישה שפע

" תוכנה ל"

רית, וכך גם ה

  נדחה.

י בירושלים
ים: השופט

ושן נ' מדינת 

היזק בזדון ל

מה למעשים 

, כי אין ממש

; שכן, כאמו

 אותה ניטרל,

ש בטענה, לפ

עות תוכנה ה

דו להעניק ה

 המידע שהמ

דרישה שהח

 מקום, אין 

של החדירות

השפה הבינאר

יל, הערעור נ

שפט המחוזי
לפני כב' 

בן שודורון  5

 עבירה של 

 היא המתאי

  דנן. 

הדין יוער-ק

"ומר מחשב

שונות, אשר 

 גם אין ממש

שב רק באמצע

האמורות נוע

וכנות ומאגר 

וק עומדת הד

בעניינו. מכל

ובן ככולן ש

ה –שפה כזו 

ל האמור לעי

בית המש

51468-01-1

שבים מהווים 

ק המחשבים 

ללו במקרה ד

בשולי פסק 

חו בבחינת "

החברות הראש

חק, כאמור. 

ש חומר מחש

ת החיקוק ה

מחשב, והתו

לחו 4 סעיף 

ב, וכך היה ב

ב; אם כי רו

ת הניתנות בש

  אה

אשר על כל 

4 ע"פ

   
  

 

למחש

שבחוק

השתכ

  

15. 

שאינו 

שתי ה

אף מח

שיבוש

הוראו

חומר 

ביסוד 

מחשב

מחשב

פקודות

  

  

התוצא

16. 
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.  

 פט

   פליליים

  מבחן.

פי הסכמתם).

עם, שופ- בר

 לערעורים 
  עם- ' בר

ם ולשירות ה

פ-צדדים (על

משה   

משפט - בית
מ- ' מוסק ו

  

וח הצדדיםכ- 

בהיעדר הצ, 2

 

 סק, שופט

  
ם בשבתו כב

, כ'י' נועם :
   ישראל

-הדין לבאי- ק

2014אוגוסט 

כרמי מוס

י בירושלים
ים: השופט

ושן נ' מדינת 

עותקים מפסק

בא 14תשע"ד 

 

 פט

שפט המחוזי
לפני כב' 

בן שודורון  5

רות לשלוח ע

, י"ח באב הת

רם נועם, שופ

בית המש

51468-01-1

רעל המזכי 

, ניתן היום 

יור

4 ע"פ

   
  

 

  

 

  

 

  

 
  
  
  
  

 
  

  

  

  

  

  


