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  דואר אלקטרוני וסוגיית האזנות הסתר :השאלהזו  –ממקום העבודה 

  ∗דרור-דלית קן

  דברי פתיחה. א

  הדין בארץ –ל של עובד "אחר תכתובת דואמעקב . ב

  ענבר-פרשת טלי איסקוב. 1

  פרשת רני פישר. 2

  פרשת עיריית טבריה. 3

י שנחתם לאחרונה בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין ההסכם הקיבוצי הכלל. 4
  לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים

  פרשת אייל שגב לאחר חתימת ההסכם הקיבוצי. 5

  ?סורהל עלולה להיות בבחינת האזנת סתר א"האם מעקב אחר תכתובת דוא. ג

  ?ל"האם האזנת סתר יכולה להיות מבוצעת שעה שמדובר בדוא. 1

  ?ל של העובד אכן עלול להיחשב כהאזנת סתר אסורה"האם המעקב אחר הדוא. 2

ל במקום העבודה לאור הדיון לעיל "המעקב אחר הודעות דואפתרונות אפשריים להסדרת . ד
  וביקורת על הדין הקיים בתחום

  סוף דבר. ד

  

  דברי פתיחה. א

  

שפתח עבורכם ") ל"דוא: "להלן(כמה מכם עושים שימוש יומיומי בתיבת הדואר האלקטרוני 

עד כמה השימוש שנעשה בתיבה זו הינו שימוש  ?אתם עובדיםבו מעסיקכם במקום העבודה 

להתכתבויות ? רכיכם הפרטייםועד כמה עושים אתם שימוש בתיבה זו גם לצ? לצרכי עבודה גרידא

לחפש מקום כדי מכתבי שרשרת מעצבנים או אולי סתם , לשליחת תמונות, רומנטיות- אישיות

  ?עבודה טוב יותר

גם אם אתם , ה לעיני המעסיק שלכםתכתובת זו גלוי האםהאם עצרתם פעם לחשוב 

 נראה, לאחר קריאת שורות אלה? של המעסיק ל"הדואעובדים מהבית ורק עושים שימוש בתיבת 

   .ל של המעסיק"לשלוח תכתובת זו באמצעות הדואהאם בשנית תהרהרו ש

- מ למעלהבהן יש (מתוך החברות הגדולות  41% -כעלה כי , ב"ממשאל שנערך בארה

של העובדים שלהן או שיערכו  ל"הדואמעסיקות עובדים אשר יקראו את הודעות , )עובדים 20,000

                                                 
ת /לעורכים ולקורא, "הארת דין"תודתי נתונה למערכת ; אוניברסיטת חיפה, במשפטים תואר שלישי תתלמיד  ∗

  .וההארות המועילות שתרמו רבות ת על ההערות/האנונימי
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משהפכה רשת , מקומות עבודה רביםבמששעות העבודה התארכו  ,כיום 1.אנליזה להודעות אלה

אנשים מבצעים יותר ויותר  2,הגבולות בין העבודה לפרטי והאינטרנט לכלי עבודה ומשניטשטש

תוך שימוש במשאבים המוקצים כל זאת נעשה  .לך יום עבודתםפעולות אישיות ופרטיות במה

  3.בפרט ל"הדואבאמצעות חלקן בכלל ו חלקן באמצעות האינטרנט ,להם על ידי המעסיקים

דנו  בהחלטות אלה. מספר החלטותעלה נושא זה גם לדיון משפטי בארץ ב ,לאחרונה

ערעור על אחד מפסקי דין . ושל עובדי ל"הדואבשאלה האם למעסיק מותר לקרוא את הודעות 

 4.והתייתראם כי ייתכן  ,בפני בית הדין הארצי לעבודה ,בימים אלה ממש תלוי ועומד אלה

כנציג העובדים הגדול בארץ , ")הסתדרות העובדים: "להלן( הסתדרות העובדים הכללית החדשה

 כנציג") םנציגי המעסיקי"או " לשכת התיאום: "להלן(לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ו

לנסות ולהגיע להסכם קיבוצי שיסדיר את , במסגרת הערעור האמורבמהלך ו, החליטו, המעסיקים

 והכוונות 5)25.6.08-ב(ההסכם המיוחל נחתם בחודש יוני האחרון . הנושא אחת ולתמיד

, מוועדת העבודה, עם זאת .עתה הן להרחיבו על כלל המשק באמצעות צו הרחבה המוצהרות

   6.ועל כך יורחב עוד להלן, יאות עלתה כבר הקריאה להקפיא את ההסכםהרווחה והבר

בארצות אחרות המחוקק ניסה לתת את דעתו בנוגע לאיזון הראוי בין הגנת הפרטיות של 

בארץ  7.ל"הדואהעובד לבין הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק בכל הנוגע לקריאת הודעות 

בין ההסתדרות לבין , כאמור ,נחתם, ובדים במשקהחל למצער על חלק מהע, ההסדר הקיים כיום

  . נציגי המעסיקים

כפי שניתן יהיה . לאשורו המצב הקיים כיום בארץ מהו בשורות הבאות אנסה לבחון

לאור בעיקר הפסיקה כיום דנה בשאלה בוערת זו מהיבט של זכות הפרטיות , לראות אף בהמשך

, חוק חשוב לא פחות, עם זאת). נת הפרטיותחוק הג: "להלן( 1981-א"התשמ, חוק הגנת הפרטיות

חוק  הלא הוא – דון כללנדחק לשולי הפסיקה ולעיתים לא נ ,מבלי סיבה אמיתית ונראית לעין

   ").חוק האזנת סתר: "להלן( 1979- ט"התשל, האזנת סתר

בהסכם , ל על ידי מעסיק"תחילה אדון בשלוש פרשות שונות שעסקו בניטור ובקריאת דוא

האם  אפנה לבחון את השאלה, לאחר מכן. חלטה נוספת שניתנה לאחר חתימת ההסכםקיבוצי ובה

דבר שלא , להוות האזנת סתר אסורה יםעלול של העובד או מעקב אחר ההודעות ל"קריאת דוא

אנסה לבחון מהו היחס שבין חוק האזנת  ,בתוך כך. בחנו את המקרים השוניםנדיו שעה שנבדק 

ולדרישת ההסכמה המופיעה  הגנותלתחולה הדדית של בכל הנוגע  לבין חוק הגנת הפרטיות סתר

                                                 
1 (22.5.08)  cnetMail" -Elinor Mills "Large Companies Paying Workers to Read Employee E

news.cnet.com/8301-10784_3-9950451-7.html  
, הן בשעות העבודה שגולשות לזמן הפרטי והן ממיקום העבודה שיכול כיום להתבצע מביתו הפרטי של העובד   2

  . בין אם על ידי חיבור מרוחק של המחשב שלו לרשת של המעסיק ובין אם בדרך אחרת
3 Marc A. Sherman, Webmail at Work: The Case for Protection Against Employer Monitoring, 23 

TOURO L. REV. 647, 656 (2007).  
ההחלטה , עם זאת. במקרה הקונקרטיטרם ניתנה החלטה סופית  –הגם שנקבע כבר הסכם קיבוצי בנושא    4

בערעור ככל הנראה עוכבה על ידי בית הדין לאור בקשת הסתדרות העובדים הכללית החדשה ולשכת התיאום 
, לא פורסם( הממונה על חוק עבודת נשים' טלי איסקוב ענבר נ 90/08ע "וראו ע. של הארגונים הכלכליים

 4-7/ ע לו"דב, למשל, נוהגים להתערב בהסכמים קיבוציים וראו כך גם יש לזכור כי בתי הדין אינם). 25.05.08
 –אולם אם ההסכם הקיבוצי הוא בלתי סביר או נוגד את תקנת הציבור ). 1977( 197ע ח "פד, חרות –אל על 

' אל על נתיבי אוויר נ 721/94ץ "בג, למשל, ישנה סמכות לבית הדין להתערב בתוכנו של ההסכם האמור וראו
  ).1990( 749) 4(ד מד"פ, בית הדין הארצי לעבודה' נבו נ 104/87ץ "בג) 1994( 749) 5(ד מח"פ, דנילוביץ

  :עותק של ההסכם ניתן למצוא באתר   5
www.psakdin.co.il/kAnnex/nws_ngwu_1.doc  

   )15.7.08( 17-הכנסת ה, הרווחה והבריאות, של ועדת העבודה 491' ראו פרוטוקול ישיבה מס   6

www.knesset.gov.il/protocols/data/html/avoda/2008-07-15-02.html.  
  .U.S.C 18 §2701-2712 :ב"את ההסדר שנקבע בארה, וראו למשל   7
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ל לאור החלטות שונות "אבחן את נושא האזנות הסתר להודעות דוא, כמו כן. בחוקים הללו

אנסה , לבסוף. שניתנו בנושא בתחום המשפט הפלילי וכן לאור הנחיות של פרקליטות המדינה

ל "לדוא הנוגעות להאזנות הסתר ונות נוספותלסוגיות שונות ולבעיות שלהציע מספר פתרונות 

  .הסכםמהפסיקה ומה שעלו

  

  הדין בארץ –ל של עובד "מעקב אחר תכתובת דוא. ב

  

. ויל עובדל ש"הדוא לעקוב אחר מעסיקשל  החלטות משפטיות רבות העוסקות בשאלת זכותואין 

יתר על  8.ת האחרונהעשנחתם בקיבוצי ההסכם המלבד , דין ספציפי העוסק בסוגיה זואין , כך גם

צילום : אחר עובדים באמצעות אמצעים שונים ואחרים כגוןבאופן כללי שאלת המעקב , כן

   9.לא עלתה פעמים כה רבות בצורה ישירה בפסיקה, האזנות לטלפון החברה ועוד, העובדים

נצרת ב –בנושא זה ניתנו על ידי בתי הדין האזוריים לענייני עבודה ההחלטות הקיימות 

אלה  בהחלטות. א וכן קיימת החלטה נוספת שניתנה בבית הדין המשמעתי של עובדי המדינה"תבו

    . מיידאדון 

, של המצב הקיים בארצות הבריתובלתי ממצה כי מבחינה כללית  ,כאן המקום להעיר

שם המחוקק ש ,ניתן לראות, אחר פתרון אפשרי לתורהשופטים על מנת חלק ממדינה אליה פנו 

לאיזון הראוי בין הגנת הפרטיות של העובד לבין הפררוגטיבה  באשרדעתו  ניסה לתת את

יש לזכור כי אימוץ המצב  11,ר בירנהק במאמרו"כפי שטוען ד, עם זאת 10.הניהולית של המעסיק

באשר אבני היסוד , בארץ ב אינו בהכרח הדרך הטובה ביותר להתמודד עם הסוגיה"הקיים בארה

עלולות , וחוזקן בתחום זהזכויות הנפשות הפועלות , העבודה וההנחות הבסיסיות בתחום דיני

   12.לעיתים שלא לעלות בקנה אחד עם ההנחות הבסיסיות שבשיטת המשפט הישראלית

הגנת מהווה , ל של עובד"של מעקב אחר דוא, יש לזכור כי בעת ניתוח הסוגיה, כמו כן

כך . בוצענה האזנות סתר אסורותהזכות הספציפית שלא ת כוללת אתזכות זו  .הפרטיות פן מרכזי

מקום בו  ,על כן 13.כפגיעה בפרטיות "האזנה אסורה על פי חוק"חוק הגנת הפרטיות מגדיר , גם

                                                 
בעקבות הערעור שהוגש , כאמור, המשא והמתן בין ארגון המעסיקים לבין ההסתדרות הכללית החדשה החל   8

אליו הצטרפו , במהלך הערעור. עליה ידובר להלן, לבית הדין הארצי לעבודה בפרשת העובדת טלי איסקוב ענבר
בית הדין הסכים . הצדדים הודיעו על כוונתם להגיע להסכם קיבוצי בנושא וביקשו לדחות את הדיון, הארגונים

 . 25.6.08 - לבקשתם ואכן לאחר משא ומתן זה נחתם ההסכם האמור ב
הטכנולוגיה כיום מאפשרת לעקוב בדרכים , עם זאת. מעקב אחרי עובדים אינו דבר חדש, כפי שניתן להבין   9

לדעת לאילו , ניתן לנטר את תיבות הדואר האלקטרוני, מבחינה טכנית לפחות, בין היתר. חדשות אחר העובדים
, ניתן כיום לעקוב אחר הרגלי הגלישה של העובדים באינטרנט, כלומר, אתרים נכנסו העובדים ולמשך כמה זמן

עובדים על ידי שימוש בתוכנות סינון למיניהן וכן לתעד פעולות המתבצעת לחסום אתרים מסוימים בפני ה
 פרטיות בסביבה הדיגיטלית', לפירוט האמצעים השונים ועל השימוש האפשרי בהם ראו יעל און ואח. במחשב

  ).2005, מיכאל בירנהק, קורן-ניבה אלקן: עורכים, המרכז למשפט ולטכנולוגיה( 143-140
 9-6יב  חברה ומשפט, עבודה" האם והזכות לפרטיות'בנת, טיילור: מעקב בעבודה"ירנהק כמו כן ראו מיכאל ב

לשאלה מתי ניתן לדרוש קבלת מידע רפואי על . )"מעקב בעבודה, מיכאל בירנהק: "להלן() צפוי להתפרסם(
 107ז  המשפט" האם ניתן לדרוש מעובד התייצבות לבדיקה רפואית"עובדים ראו למשל מיכל לוצקי 

  ). ב"תשסה(
אשר נוגע גם למעסיקים ואשר דן ביכולת של מספק התשתית , את ההסדר שנקבע בקוד הפדראלי, למשל, וראו   10

-U.S.C 18 §2701 :ובאופן כללי ראו. U.S.C 18 §2702(b)(4): לנטר את התכתובת של הדואר האלקטרוני
2712.  

לאור מעמדה של זכות הפרטיות , המחבר מסביר מדוע. 32-30' בעמ, 9ש "לעיל ה, מעקב בעבודה, מיכאל בירנהק   11
  .  ב לדיני הגנת הפרטיות בארץ"אין להחיל את מבחן הציפיות הסבירה מארה, בארץ ולאור הפירוש שניתן לה

  . וראו שם   12
 . לחוק הגנת הפרטיות) 2(2 'סוראו    13



: זו השאלה –אלקטרוני ממקום העבודה או לא לשלוח דואר אלקטרוני ממקום העבודה  לשלוח דואר" דרור -דלית קן

 )ט"התשס( 20) 1(ה הארת דין" דואר אלקטרוני וסוגיית האזנות הסתר

 

 23

את ההסדר הקבוע בחוק תחילה קיים חשש לקיומה של האזנת סתר אסורה יש לפנות ולבחון 

  . בחינת חוק הגנת הפרטיותב להסתפק רק איןו האזנות הסתר

, כאמור, ר סקירת המצב הקיים לאור ההחלטות שניתנו ולאור ההסכםלאח, אשר על כן

בייחוד נוכח , על מנת להסדיר את התחום אבחן האם החלטות אלה מקיפות דיין והאם יש בהן די

  . ל על ידי המעסיק עלול להוות גם האזנת סתר אסורה"השאלה האם עיון בהודעות דוא

  

  ענבר-פרשת טלי איסקוב. 1

  

טלי טענה כי העילה . 2006ת פאנאיה כמנהלת מנהלתית עד ליום פיטוריה בשנת טלי עבדה בחבר

. לפיטוריה הייתה הריונה ועל כן הגישה תביעה כנגד החברה ומנהליה בגין פיטורים בניגוד לדין

על מנת להוכיח טענה . ריוןיבאי כוח החברה טענו כי אין בדברי טלי ממש וכי היא פוטרה לפני הה

של העובדת שנשלח  ל"מהדואוח החברה להציג בפני בית המשפט תכתובת זו ביקשו באי כ

כי באמצעות  ,באי כוח החברה טענו. ממחשב השייך לחברה, פנימיים וחיצוניים, לגורמים שונים

  14.עבודה חלופי עוד בטרם פוטרהמקום העובדת החלה בחיפושי ש ,תכתובת זו ניתן ללמוד

שאין בהן מלל רב ואשר העידו על  ,היו הודעות חלק מההודעות עצמן שהוגשו לבית הדין

. לעובדים בחברות השמה וכדומה, לדירקטור בחברה, כך שהעובדת שלחה את קורות חייה לאחיה

משם לדעת בית הדין ניתן ללמוד ". Tali CV.doc"שם הקובץ שצורף לחלק מההודעות היה 

ים מופיע בהודעות אלה גם נושא לעית. כי המדובר בקובץ קורות החיים של העובדת, הקובץ בלבד

המעיד בצורה ישירה על התוכן , "Xבמענה להודעתך לגבי מנהלת משרד בחברת "כדוגמת 

  15.כפי שניתן להניח, המופיעה בהודעה עצמה

העובדת העלתה מספר טיעונים במסגרת בקשה לפסילתו של הנספח שכלל את הודעות 

 16המדובר הוא בהאזנת סתר אסורה במסגרת בקשתה זו טענה העובדת כי. ל"ל הנ"הדוא

  17.ובמקביל כי המדובר בפגיעה אסורה בפרטיות

של סקירה כללית סקירה הן של הדין הקיים בארץ והן  בפסק דינו כלל בית הדין האזורי

    18.באירופה ובארצות הבריתהדין הקיים 

הכריע כי להביע את דעתו באופן כללי ומבכל הנוגע לסוגיית האזנות הסתר נמנע בית הדין 

בעיון אין מדובר בהאזנה לשיחה כי אם  שכן –במקרה דנן אין המדובר בסוגיה של האזנות סתר 

הביעה את , בנסיבות המיוחדות של המקרה, כי העובדתבהודעות לאחר שכבר הגיעו ליעדם ו

הסכמתה לעיון החברה בהודעותיה ועל כן אין צורך להכריע בסוגיה האם מדובר בהאזנת סתר 

   19.אסורה

                                                 
  18.9.07הארץ " עסיק אסור לחטט בדואל של עובדיםלמ: ערעור"נורית רוט    14

www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=904532&contrassID=1&subContrassID=0&
sbSubContrassID=0  

  ). 15.7.07, לא פורסם( הממונה על חוק עבודת נשים' טלי איסקוב ענבר נ 10121/06) א"ת(עב    15
) 5.2.07, לא פורסם( פילוסוף' נ י"מ 40206/05) א"ת מחוזי(פ "ד ת"בדת את טיעוניה על פסבטענה זו סמכה העו   16

 .כמשמעותה בחוק האזנת סתר" שיחה"ל כ"בו נקבע כי יש לראות תכתובת דוא
  .15ש "לעיל ה, טלי איסקוב ענבר 10121/06) א"ת(עב    17
  .שם   18
שלמעשה הופר כאן , לגבי הביקורת על ההסכמה שניתנה לצורך מטרת ההגנה מפני חדירת וירוסים ועל כך. םש   19

  .34-32' בעמ, 9ש "לעיל ה, מעקב בעבודה, ראו מיכאל בירנהק" עקרון צמידות המטרה"



: זו השאלה –אלקטרוני ממקום העבודה או לא לשלוח דואר אלקטרוני ממקום העבודה  לשלוח דואר" דרור -דלית קן

 )ט"התשס( 20) 1(ה הארת דין" דואר אלקטרוני וסוגיית האזנות הסתר

 

 24

  :כדלקמן בכל הנוגע לסוגיה של הגנת הפרטיות נקבע   

  

אלא אם  –נראה לנו כי הכלל המתאים במסגרת יחסי עבודה " ...
הוא כי  העובד רשאי לבצע שימוש פרטי  –הוסכם אחרת בין הצדדים 

 –וכן זכאי , בהיקף סביר בתא הדואר האלקטרוני שהועמד לרשותו
מאידך למעסיק זכות . ת אלולפרטיות בכל הנוגע לתכתובו –ככלל 

, משלו לפקח על השימוש שנעשה בדואר האלקטרוני לצרכים פרטיים
בדומה (על ידי בדיקת היקף השימוש ללא כניסה לתוכנן של ההודעות 

  ). להוצאת פלט שיחות טלפון

לאפשרו נוכח  איןכלל היסוד הוא כי  –באשר לעיון בתוכן התכתובות 
, עם זאת כיוון שהזכות לפרטיות; בדהפגיעה בזכות הפרטיות של העו

יש לאזנה מול , אינה מוחלטת אלא יחסית, ככל זכות יסוד אחרת
ולאפשר את העיון ככל שלמעסיק אינטרס , האינטרסים של המעסיק

ובתלות , ספציפי משמעותי המצדיק זאת לפי שלושת מבחני המידתיות
  20."בנסיבותיו הספציפיות של המקרה

  

הביע בית הדין את דעתו כי הם אמורים לכלול " נסיבות ספציפיות"שקול כלגבי השיקולים שיש ל

  : בין השאר את השיקולים הבאים

  

, אם העובד ציפה לפרטיות בדואר האלקטרוני שלו או שמא ידע"
כי מדובר בתכתובות שיתכן ותגענה לידיעת הנהלת , במפורש או מכללא

ות בהקשר זה הן שאלות משנה רלוונטי.... המעסיק או עובדים אחרים
האם ניתנה , של המעסיק –המוצהרת או המשתמעת  –מהי מדיניותו 

האם נדרשה סיסמה , לעובד תיבת דואר המיועדת לשימוש פרטי בלבד
האם מבוצעת הפרדה בין תיקיות , לצורך כניסה לתיבת הדואר שלו

האם עובדים אחרים משתמשים אף הם , אישיות לבין מסמכי העבודה
האם העובד , או אותו מחשב/תיבת דואר אלקטרוני ו לעיתים באותה

האם ההסכמה ניתנה באופן מפורש , נתן הסכמתו לניטור ההודעות
האם קיימים במקום העבודה נהלים ברורים המבהירים , ובכתב

ככל  –והאם ההסכמה , לעובדים אילו ניטורים נערכים ולאילו צרכים
בנה ביחסי הכוחות היא הסכמה אמיתית בהתחשב בפער המו –שניתנה 

מהם , עוד יש לבחון מהו סוג העיסוק של המעסיק. בין הצדדים
מהו עיסוקו הספציפי של העובד בתוך , הסיכונים שהוא מנסה למנוע

מהו , )לסודות מסחריים –למשל  –והאם הוא נחשף (המעסיק 
האם  –למשל (עיון /ניטור/האינטרס בשלו מבצע המעסיק את המעקב

עד כמה סביר כי עיון בדואר , )לפי העובד המסויםבשל חשד ספציפי כ
וכיצד שמר , האלקטרוני של העובד ישיג את המטרה המבוקשת

עוד יש לבחון אם הניטור נעשה במינימום . המעסיק על ההודעות שניטר
יתאפשר עיון ראשוני בלבד , למשל, במקרים מסוימים; הדרוש

מובן כי ככל ...לאורק על מנת לברר אם זו הודעה פרטית אם , בהודעה
, בנהלים כתובים וברורים, שהנושא יוסדר באופן מפורש בהסכם אישי

יקל הדבר על ביצוע הבדיקה ויקנה ודאות  –או בהסכם קיבוצי רלוונטי 
  21."רבה יותר לצדדים

  

ר לא אשב, ל כראיה"בכל הנוגע למקרה הספציפי קבע בית הדין כי ניתן לקבל את הודעות הדוא

התבססה ההחלטה על העובדה שתיבת  ,בין היתר. של העובדת בניגוד לדין נפגעה פרטיותה

ל ניתנה לעובדת לצרכי עבודה ושהחברה הבהירה לעובדיה כי היא עורכת ניטור של תיבות "הדוא

, העובדתשקבע בית הדין , אשר על כן .על מנת למנוע חדירת וירוסים מזיקים ל מעת לעת"הדוא

                                                 
  .23' פס, 15ש "ל הלעי, טלי איסקוב ענבר 10121/06) א"ת(עב    20
  .25-24 'פס, שם   21
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. עלולות להיחשף על ידי המעסיק ןכתבה אותן תוך הידיעה שה, ל"בעת שכתבה את הודעות הדוא

 חורגת מהדרוש להשגת המטרה אינהלית ואהפגיעה בפרטיות היא מינימ, לדעת בית הדין, בנוסף

אלא על מנת להכין , העיון בהודעות לא נעשה על מנת לספק את סקרנות החברה. בנסיבות העניין

   22.עצמם להליך המשפטי כנגדם

 24.בערעורלאפשר דיון  10/1/08 והוחלט ביום 23,ה זו הוגשה בקשת רשות ערעורעל החלט

להגיש נייר עמדה " קו לעובד"הן האגודה לזכויות האזרח והן בקשת רשות הערעור ביקשו ב

נציגה מהמחלקה לסכסוכי עבודה באמצעות (ש לממשלה "כך גם התייצבו בהליך היועמ. בנושא

  . נציגי המעסיקיםוכן  ובדיםהסתדרות הע, )בפרקליטות המדינה

 ש"היועמ ש לממשלה את עמדת"נציגת היועמ ,על פי הדיווחים העיתונאיים, בדיון הביעה

יש צורך בהסכמה חופשית ומדעת של העובד על מנת שניתן יהיה לנטר את תיבת  אשר לפיה

ל "ואל שלו ואין להסיק את הסכמת העובד לפגיעה בפרטיות רק מעצם השימוש בתיבת הד"הדוא

עוד צוין כי הסכמה מדעת פירושה הסכמה על בסיס מידע שנדרש באורח סביר . של מקום העבודה

על מנת לגבש הסכמה לפגיעה בפרטיות וכי עניין החופשיות של ההסכמה במערכת היחסים בין 

לפי עמדת ש לממשלה בדיון כי "נציגת היועמציינה , בנוסף. צריכה להיבחן בזהירות מעסיקל עובד

כבוד האדם : אם הפגיעה בפרטיות אינה עומדת בפסקת ההגבלה המצויה בחוק יסוד, עץהיו

 אין דרישהעמדת היועץ על פי , עם זאת. הרי שאין לייחס לעובד הסכמה לפגיעה שכזו, וחירותו

ליידע ברמה  מעסיקעל ה אלא, ל"מעובדיו לניטור הדואמפורשת סכמה היקבל  מעסיקשלכך 

ש "ציין היועמ, כמו כן  25.ל"בדים לגבי המדיניות שלו בניטור הודעות דואגבוהה של יידוע את העו

לא , בנסיבות העניין ל"עיון בדואה אשר לפיההוא מסכים עם קביעת בית הדין באותו המקרה כי 

ועל כן יכול " שיחה"ל שמאוחסן על המחשב אינו בגדר "שכן עיון בדוא, היווה האזנת סתר

  26.סמכים האישיים שמשאיר העובד בטעות בחברהלהיחשב יותר כעיון בקלסר המ

הגיע נסות ולוארגון המעסיקים ל הסתדרות העובדיםו החליט, אמורהערעור הבעקבות 

בהסכם זה אדון  .2008נחתם בסוף חודש יוני , לעיל כאמור, הסכם זה. להסכם קיבוצי בנושא

 לענייני עבודה בנצרת בית הדיןשניתנה ב ,שונה במקצת, החלטה נוספת להלן אולם קודם אבחן

  .בנושא

  

  רני פישרפרשת . 2

  

במקרה זה נדונה בבית הדין האזורי לענייני עבודה בנצרת השאלה האם ניתן לצרף תכתובת 

ון הנושא הן לאור החוק הישראלי והן לאור המשפט דבפרשה זו נ. ל של עובד לתיק התביעה"דוא

 בהת שלו נשמרת על גבי שרת החברה אין העברי ונקבע כי עצם העובדה שהעובד יודע כי התכתוב

                                                 
כ כאשר "ל נעשית על ידי המעסיק בד"שכן קריאת הדוא, ההערה האחרונה של בית הדין תמוהה במקצת. שם   22

הפרטית  ישנו הליך משפטי או חשד כנגד העובד ומעטים המקרים בהם המעסיק קורא את ההודעות להנאתו
ל של "הודעות הדוא. כ בלי כל קשר להליך המשפטי צפוי"כך גם יש לזכור כי הפגיעה בפרטיות תעשה בד. גרידא

, ייקראו על ידי המעסיק, העובד יישמרו בכל מקרה ורק בעת הצורך ולאחר שהפגיעה הראשונית כבר אירעה
  .כ בעת קיומו של סכסוך כלשהו מול העובד"בד

 ).10.1.08, לא פורסם( הממונה על חוק עבודת נשים' איסקוב ענבר נ טלי 570/07ע "בר   23
  . 4ש "לעיל ה, טלי איסקוב ענבר 90/08ע "ראו גם ע. שם   24
" לעובד יש זכות לפרטיות בדואר האלקטרוני במקום העבודה אך היא אינה מוחלטת: מזוז"עידו באום    25

MarkerThe 28.5.08 law.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=ib20080528_90603  
 .28.5.08 גלובס" ל של עובד רק אם הסכים מרצון ומדעת"מעביד יכול לעיין בדוא: מזוז"נועם שרביט    26
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יה סבירה לפרטיות מצדיקה יאותה ציפ ,לדעת בית הדין. משום הסכמה מכללא לפגיעה הפרטיות

הסכמה בדי ש ,ויתור מפורש של העובד על הפרטיות וכי יהיה קשה מאוד להוכיחואת הדרישה ל

הדברים הללו יפים גם לגבי  קבע בית הדין כי, בנוסף. משתמעת או הסכמה מכללא של העובד לכך

שכן העובד אינו אמור לצאת מנקודת הנחה כי  –מכתבים שהושלכו לפח האשפה על ידי העובד 

יחטט בפחים ועל כן אין לראות באקט הזריקה של המכתב לפח כהסכמה מכללא לפגיעה  מעסיקה

   27.בפרטיות

ת לבין אינטרסים לאחר שערך איזון בין זכות הפרטיו, בית הדין קבע במקרה הספציפי

על מנת לבדוק האם העובד הפעיל  –ל נעשה לתכלית ראויה "כי הגם שהעיון בדוא, נוספים

אפשרות להוכיח  הרי שישנה –במשרדיהן עסק פרטי מתחרה משלו תוך שימוש בציוד המשרדי 

להציג את התכתובת וייתכן שחלקם אף יכלו (ת העדים השונים שזומנו את הטענות באמצעו

   .)העובד ללא כל מניעה משפטית שלהם עם

ן בתוכן הודעת ולעי הבקשהלעומת  ,להוכיח את הטענה באמצעי פוגע פחותניתן , כלומר

בעת  ,לפיכך. )ל בלבד"אף יותר מאשר עיון בכותרת הדוא( שהיא פגיעה חמורה בפרטיות ל"הדוא

טיות והנזק עריכת האיזון בין מידת התועלת שתופק מהשימוש בתכתובות לבין הפגיעה בפר

בית הדין מצא לנכון , שעלול להיגרם לעובדים אחרים במקומות אחרים עקב ההחלטה הספציפית

   28.כראיה נפרדת ועצמאית בהליך המרכזילפסול את הגשת התכתובת 

להעלאת טענה לפסילת הראיות עקב כי בית הדין  הדגיש, לקראת סוף ההחלטה, עם זאת

    ":קנס אפשרי"שלא לומר מעין , ת ראייתיותהשלכו פגיעה הפרטיות עלולות להיות

  

כי אין לשלול את האפשרות שבמסגרת ...אני מוצא לנכון להבהיר"
יינתן משקל גם לעצם העובדה , הערכת משקל הראיות שכן נותרו בתיק

שהמבקש העדיף שלא לחשוף את המסמכים שהמשיבות היו מעוניינות 
 - כים אשר הנחת המוצא תהיה שקיימים מסמ. להסתמך עליהם

 - אך בשל התנגדותו של המבקש , תומכים בטענות המשיבות -לכאורה 
יכול , אותה הנחה. מסמכים אלה אינם מהווים חלק מחומר הראיות

   29".שהיא תיזקף לחובתו של המבקש

  

באה להגן על העובד ועל פרטיותו  לכאורה אמנם המדובר בהחלטה אשר כי עינינו הרואות

חזקות ראייתיות אם , כוחלפחות ב, בד בבד היא מערימה עליו, ולםא, במסגרת מקום עבודתו

בכך החלטה זו נותנת בידי המעסיק כוח  .יבקש שלא לחשוף מסמכים באשר הם פוגעים בפרטיותו

, אשר יכולות, ות מסוכנותהשלכ ,כאמור, ראייתית זו-לחזקה פסיקתית .ייחלהנראה שרב מאשר 

את זכותו של העובד להגנת  –עליה ניסה בית הדין לשמור לרוקן מתוכן את הזכות , הלכה למעשה

   .הפרטיות בכלל ובפרט את זכותו שלא יבצעו האזנות סתר אסורות לשיחותיו

ראוי לבחון החלטה נוספת שניתנה בנושא זה  –בטרם אעבור לבחינת ההסכם הקיבוצי 

  .ממש במסגרת הליך משמעתי

  

                                                 
לא ( ני פישרר' מ נ"אגודה חקלאית שיתופית לאספקת מים בבקעת בית שאן בע-אפיקי מים 1158/06) 'נצ(עב    27

  ).9.4.08, פורסם
לחוק  7' מההחלטה עולה כי האיזון שנערך על ידי בית הדין נעשה לאור עיגונה של הזכות לפרטיות בס. שם   28

כבוד האדם וחירותו ונוכח פסקת ההגבלה הקבועה באותו חוק יסוד ולאור זכותו החוקתית של המעסיק : יסוד
  . האדם וחירותו כבוד: לקניין המעוגנת אף היא בחוק יסוד

  .19 'פס, שם   29
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  פרשת עיריית טבריה. 3

  

את תכתובת , בין השאר, עיריית טבריה בהליך משמעתי להגיש כראיהבאותו המקרה ביקשה 

  .  ל של העובד שנאגר בשרת של העירייה"הדוא

רשות אינה ל של מקום העבודה המצויה על שרת העירייה "כי תיבת הדוא ,בהחלטה צוין

בניגוד לתיבת דואר אלקטרונית פרטית ובמחשב אישי הנמצא "כדברי ההחלטה , הפרט וזאת

שמכיוון , בהמשך צוין בהחלטה. "שאז וודאי הדבר שאדם זכאי לפרטיות, ו של הנאשםבבית

 נוכחל מצויה על שרת בבעלות העירייה ובייחוד "שהמדובר במחשב בבעלות העירייה ותיבת הדוא

עובד סביר יודע שהמידע , ל נגישה לכל הפחות לאנשי המחשבים בעירייה"ה שתיבת הדואהעובד

. א נגיש לעיונם של גורמים נוספים בעירייהאלא הו, ו אישי רק שלוזו איננל "המצוי בתיבת דוא

ל איננה רשותו הפרטית ועל כן "הסיק ההרכב שהעובד מסכים מכללא לכך שתיבת הדוא, מכאן

ענה , כי העירייה ביצעה האזנת סתר אסורה ,לטענה אשרב .אין הוא יכול לטעון לפרטיות המידע

הרי , ם נשוא העניין הועתקו לאחר שהתקבלו כבר אצל הנאשםלאור העובדה שהקבציההרכב ש

   30".שיחה"שכן הסתיימה כבר ה" האזנה"שהעתקתם בדיעבד לא מהווה 

ללא דיון מהותי , העתירה נדחתה מטעמי סף. ץ"על החלטת ביניים זו הוגשה עתירה לבג

חלטות ביניים ץ לא נוהג להתערב בה"שבגבנימוק , כאמור, העתירה נדחתה. לתוכנן של טענות

לאור הודעת פרקליטות ץ המשיך באומרו ש"בג. אלא במקרה חריג שבחריגים, בהליך משמעתי

במסגרתו נשמעה אף , ענבר-פרשת טלי איסקוב, כי מתנהל הליך דומה בבית הדין לעבודה ,המדינה

 בפני בית הדין לעבודה הואהליך ה ש לממשלה בנושא ולאור העובדה שניהול"מדתו של היועמע

   31.הוא דוחה את העתירה, לבירור סוגיה חשובה זו, ץ"לדעת בג, הפורום המתאים

אנסה לעמוד על  ,לפני חתימת ההסכם הקיבוצי משהושלמה התמונה הפסיקתית, עתה

  .עיקרי ההסכם הקיבוצי שנחתם לאחרונה

  

לבין בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה  שנחתם לאחרונההכללי ההסכם הקיבוצי . 4

  התיאום של הארגונים הכלכליים לשכת

  

ומהווה כיום את הדין העדכני בנושא אינו ארוך ביותר והוא , ההסכם הקיבוצי שנחתם לאחרונה

אבחן אותו , עקב חשיבותו הרבה. תוכנו מהותי, עם זאת. משתרע על פני ארבעה עמודים בלבד

  . עתה בהרחבה

זכות הקניין של המעסיק  –יות בא לאזן בין זכויות חוקת הואכי  ,בהקדמה להסכם נאמר

נאמר כי המחשב הינו כלי עבודה וחלק בלתי נפרד מביצוע , כמו כן. והזכות לפרטיות של העובד

שימוש במחשב מוגדר בהסכם זה כשימוש הכולל את יישומי המחשב . העבודה במקומות רבים

  . ל"דואובתיבות  טובכללם שימוש באינטרנ ,השונים

  

  

                                                 
  ).22.10.07, לא פורסם( בינימין אליהו' עיריית טבריה נ 46/06. מ.ת   30
  ).19.6.08, פורסם לא( בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות' התנועה למען איכות השלטון נ 655/08ץ "בג   31
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  :בהסכם נקבע כדלקמן

  

  :כללי התנהגות. 3"

...  

לקבוע  הזכות למעסיק, לעיל 2 בסעיף המוסכמים לעקרונות בכפוף  .א
לעניין  כולל ,העבודה במקום במחשב שימוש אי או שימוש כללי

אימוץ  ,שונות בתוכנות ושימוש העסק צרכי את התואמת הטכנולוגיה

מדיניות מסירת  ,)ISO( המידע ביטחון בנושא מוכרים תקינה כללי
שירותי  לספק ניתוק או התחברות ,העובדים לשימוש דואר ותתיב

גדרי  ,קבועה זמנית בו העתקה תוכנת קיום ,ולאתרים האינטרנט
שימוש  אי או שימוש כללי ,מידע דליפת ומניעת המידע בטיחות
פעולות  וכן ,מהמחשב שנפלט פרטי או עסקי חומר סילוק ,בתוכנות

הפעלת  כולל זרים גורמים חדירת המונעות שוטפות ואחזקה ניטור
מטרות  הגשמת לצרכי יהיו השימוש כללי .וירוסים לאיתור תוכנות
להסכם  בהתאם ויהיו ,העובדים לידיעת יובאו ,ראויה ולתכלית העסק

    .הדין והוראות זה
  

 ,זה להסכם בהתאם – ורשאי ,עבודתו לצרכי במחשב ישתמש העובד  .ב
 אישיות פעולות ורךלצ גם בו להשתמש – סביר ובזמן מידתי בהיקף

 ואינן, לעבודתו קשורות ושאינן, הפרט צנעת עקרון עליהן שחל, שלו

    .זה בהסכם ולאמור הדין להוראות מנוגדות
 

 ,לב בתום לעיל' א קטן בסעיף המנויות הפעולות את יעשה המעסיק  .ג
 ,העסק לצרכי בהתאם ,ראויה ולמטרה במידה, ובשקיפות בסבירות

 של הפרט ובצנעת בכבוד הפוגע שימוש להשיע אישי במידע יעשה ולא

    .העובד
 

 כי, לב בתום להניח סיבה סביר למעסיק שמקימות ,נסיבות בהתקיים  .ד
 את החושף שימוש או חוקי בלתי שימוש במחשב עושה העובד

 ,בעסק לפגוע כדי בו שיש שימוש או שלישי צד לתביעות המעסיק
 ,חשבבמ העובד שימוש לבדיקת פעולות לבצע המעסיק רשאי

 סביר זמן לפרק, וסבירה ראויה במידה והכל ,ל"בדוא או/ו באינטרנט
 כתובת הנושאת ,אישי דואר לתיבת כניסה לכל. למטרה צמידות ותוך

 מפורשת הסכמה נדרשת, שלו אישיים ולקבצים בלבד העובד שם עם
 .בנוכחותו הדבר יעשה, העובד זאת ביקש ואם, העובד מצד

 

 יהיה, זה סעיף פי על מעסיק ידי על שנאסף ,אישי במידע שימוש  .ה
 שהושג מידע. העובד בפרטיות פחותה פגיעה ותוך לכללים בהתאם

 .שימוש בו יעשה לא זה להסכם ובניגוד כדין שלא

 )ד.ק.ד –ההדגשות הוספו ( ..."  .ו
  

סכסוך העלאת . ת בעקבות ההסכם הקיבוציעלושך נקבע מנגנון ליישוב סכסוכים שעלולים לבהמ

מקובל  הינו הליך, שמורכב מנציגי עובדים ומנציגי מעסיקים, מנגנון יישוב סכסוכיםבפני  אפשרי

הסכמים שנקבע כבר ב" טריבונל"כל סכסוך יש להעלות בפני  –על פי ההסכם . בדיני העבודה

ימים מיום  60להחלטה תוך  לא יוכל להגיע" טריבונל"גם האם  .אחרים החלים על מקום העבודה

ר ועדת העבודה "שתמונה על ידי יו ,ההחלטה תופנה לוועדה משותפת עליונה ,הגשת הבקשה לעיון

במקום שבו אין ארגון או ( הסתדרות העובדיםר האגף לאיגוד מקצועי ב"של לשכת התיאום ויו
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, יום 60אם גם שם לא יימצא הפתרון ולא תהיה הסכמה תוך ). עובדים יציג לשם יפנו לראשונה

   32.ת הדין לעבודהניתן יהיה לגשת בסוגיה לבי

בסיומו של ההסכם נאמר כי ההסכם אינו בא לפגוע בהוראות כל דין בעניין סודיות 

, אלמנט מרכזי נוסףכי התעלמו מ ,בסעיף הצהרתי זה נראה בבירור  33.המידע והגנה על הפרטיות

  . דיני האזנות הסתר –והוא  – אותו היה צריך לבחון עת נחתם ההסכם

, 2008הרווחה והבריאות באמצע חודש יולי , נערך בפני ועדת העבודהכי בדיון ש ,יש לציין

לאור טענות שונות שעלו הנוגעות , התבקשו הצדדים להסכם להקפיאו ולא להכניסו לתוקף

בהסכם באותם המקרים ולעלות עלול לצוץ שנושא האזנות הסתר , עם זאת 34.לפגיעה בפרטיות

  . כי הוא נשכח מלב לא הועלה כלל אף בדיון בוועדה ונראה, ממש

  

  הקיבוצי פרשת אייל שגב לאחר חתימת ההסכם. 5

  

 35.עובדו ל של"ניתנה החלטה חדשה הנוגעת לעיון המעסיק בדוא, לאחר חתימת ההסכם הקיבוצי

על פי . ל של העובד שנשמרו על השרת של החברה"המעסיק עיין בהודעות הדוא, באותו המקרה

לאחר שהופסקה . ל של עובדיו על שרת החברה"ות הדואהמעסיק נהג לשמור את הודע, ההחלטה

ל של העובד "הדוא עיין המעסיק בהודעות, בעובד ולאחר שעלה חשד המעסיק העסקתו של העובד

בהחלטה זו דנו . במידע של החברהתוך כדי שימוש  וגילה כי העובד פעל להקמת עסק מתחרה

אם כי לא ניתחה את (להסכם שנחתם החלטה התייחסה ה. ל"של הודעות הדוא ןקבילות בסוגיית

החלטה זו , עם זאת. וכן להוראות החוק השונות הנוגעות להגנת הפרטיות )לאורו המקרה

  36.ומתעלמת לחלוטין מן השאלה של האזנות הסתרהקודם הפסיקתי בקו  גם היא ממשיכה

 ,אהככל הנר, היה מקום להתייחס לסוגיה זו בייחוד נוכח העובדה כי דובר שם על תיעוד

. כלומר תיעוד מקביל לשליחת וקבלת ההודעות עצמן, ל בשרת החברה"של הודעות דוא בו זמני

כי הוא אינו קורא את ההודעות ללא אישורו של  ,כפי שעולה בהחלטה, של המעסיק הייתה הטענה

הודעותיהם נשמרות על גבי שרת החברה כי העובדים יודעים ומודעים לכך ש העובד ולחילופין

הרי שהיא יכולה אולי להיחשב  ,נכונהטענה זו אם  .ק יכול לקרוא את ההודעות שלהםמעסיהוש

 ההחלטה, כאמור, עם זאת. כפי שיוסבר להלן, האזנה מותרתכ -כהסכמה להאזנה ועל כן 

 ועוסקת אך ורק בשאלת) וכך כנראה גם הצדדים לא העלו טענות בנושא(מתעלמת משאלות אלה 

 .יזונה של זכות זו אל מול זכויות המעסיקובא  הגנת הפרטיות של העובד

יש תחילה לבחון האם דינים אלה , לאור דיני האזנת הסתר הנושאבטרם אבחן את 

  . של עובדיו ל"אחר דואשל מעסיק עקב עלולים לחול במ

  

  

  

                                                 
הנוגע לחילוקי דעות על פרשנות משפטית זה הוחלט גם על מנגנון להחלטה בכל סעיף ב. להסכם הקיבוצי 5 'ס   32

  .להסכם) ד(5 'סוראו  –של מונחים בהסכם 
  .להסכם הקיבוצי 8 'ס   33
  .6ש "הלעיל , הרווחה והבריאות, של ועדת העבודה 491' פרוטוקול ישיבה מס   34
 ).24.8.08, פורסם לא( מ"יק בע'וויזמג' יל שגב נאי) א"ת) (004409/07' עב( 003951/08א "בש   35
 . שם   36



: זו השאלה –אלקטרוני ממקום העבודה או לא לשלוח דואר אלקטרוני ממקום העבודה  לשלוח דואר" דרור -דלית קן

 )ט"התשס( 20) 1(ה הארת דין" דואר אלקטרוני וסוגיית האזנות הסתר

 

 30

  ?אסורה בבחינת האזנת סתר עלולה להיותל "תכתובת דואמעקב אחר האם . ג

  

על חוק הגנת  ל העובד"שונות בדבר המעקב אחר דואעל ההשלכות הרבות של ההחלטות ה

והן שונים מאמרים בכתבי עת בהן  ,בפסיקה עצמההן  ,בהרחבהנשמעו כבר מספר דעות , הפרטיות

   37.בדרך של כתבות עיתונאיות

של המעסיק בעסק  ,זכותו הקניינית –יש לזכור גם את זכותו החוקתית , לצד כל אלה

, המעסיק. ר מבוצעות על ידי עובדיות אחריותו לרוב הפעולות אשאותו הוא מנהל ובתוך כך גם א

המעסיק עלול , כך. ל של עובדיו"עלול להיות חשוף לתביעות שונות בגין תכתובת דוא, למשל

ל ששלח עובדו בין אם מחוץ לחברה ובין אם בתוך "להיתבע על פי דיני ההטרדה המינית על דוא

פשוט לכלות את זמן העבודה חריים החוצה או העובד עלול להבריח סודות מס 38,החברה

  39.בעיסוקים פרטיים ולגרום למעסיק לאובדן בתפוקה

זכות הקניין הינה עצומה האיזון החוקתי בין זכות הפרטיות לבין חשיבות הדיון של 

חשיבות השיח הקיים בתחום גם לאור חוק הגנת הפרטיות , יתר על כן 40.וכאמור דנים בה כל העת

נושא הנוגע אף הוא , נושא שמעט נשכח מהעין ומהכתיבה השונה, אולם. ן לה תחליףהיא רבה ואי

ים עת שעוקב התבצעשעלולות ל ,נושא האזנות הסתרהוא , לזכותו הבסיסית של האדם לפרטיות

בחלק זה אבחן את נושא הפגיעה האפשרית בפרטיות ככל . ל של העובדים"אחר הודעות דוא

עצם העובדה , אציין כבר עתה .חוק האזנות הסתר על פיה שהיא נוגעת להאזנת סתר אסור

שבמקרים  תאומר נהאי –כי אין בעיה של האזנות סתר  ,ש לממשלה קבע במקרה יחיד"שהיועמ

מדובר בהאזנת סתר באותם  איןגם הקביעה הנחרצת ש. אחרים סוגיה זו לא תעלה ביתר שאת

שלא נשאלה היא האם ההודעות נתפסו השאלה . אינה כה נטולת ספקות, מקרים שנבחנו בפסיקה

בעת חיפוש שנערך בתיקיות השונות של המחשב עליו עבדה העובדת או שמא ההודעות נמסרו 

ל ואשר קיבל הנחייה מפורשת מהמעסיק לתעד כל "למעסיק על ידי מי שמספק את שירותי הדוא

  . ועל כך להלן. ל שנכנסת או שיוצאת בעת קיומה"שיחה בדוא

  

  ?ל"ת סתר יכולה להיות מבוצעת שעה שמדובר בדואהאם האזנ. 1

  

קליטה או , האזנה לשיחת הזולת –" האזנה: "חוק האזנות הסתר מגדיר האזנת סתר בדרך הבאה

היא האזנה ללא קבלת הסכמה " האזנת סתר. "ל באמצעות מכשירוהעתקה של שיחת הזולת והכ

רבות בתקשורת בין מחשבים ל –כשיחה מכירים בחוק גם בבזק . של אף אחד מבעלי השיחה

מי שמשדר בבזק או מי שהמסר , מי שהשיחה מיועדת אליו, ומשתתפי השיחה הם מי שמדבר

                                                 
הממוחשב , למרות העידן הטכנולוגי"וינריב -אלה לוי, 9ש "לעיל ה, מעקב בעבודה, מיכאל בירנהק, ראו למשל   37

קיימת גם . 3.6.08 גלובס" ?העובדים האם מותר למעביר לבלוש אחר הדואר האלקטרוני של: וההייטקיסטי
' מ, למשל, ל וראו"לאו דווקא בנוגע לדוא –כתיבה בכל הנוגע להגנת הפרטיות של העובד במקום עבודתו 

לדיון ). 2002( 85ח  חברה ומשפט, עבודה" הגנת הפרטיות של העובד וחובות הגילוי שלו כלפי מעבידו"גולדברג 
הבסיס העיוני של : שליטה והסכמה"זכות חוקתית ראו מיכאל בירנהק בכל הנוגע למהות הזכות לפרטיות כ

  ).ח"התשס( 9יא  משפט וממשל" הזכות לפרטיות
ל ששלח עובד ואשר "מיליון דולר על תביעה בגין הודעת דוא 2.2ב הגיע מעסיק לפשרה על סך "בארה 1997בשנת    38

  .651-650' בעמ, 3ש "לעיל ה, Marc A. Sherman :וראו דיון בכך. נטען כי היא בבחינת הטרדה מינית
  .660-657' בעמ, ראו שם   39
הזכות לפרטיות למול זכות הציבור "זאב סגל , למשל, על יחסיות הזכות לפרטיות אל מול זכויות אחרות ראו   40

 ).ג"התשמ( 175ט  עיוני משפט" לדעת



: זו השאלה –אלקטרוני ממקום העבודה או לא לשלוח דואר אלקטרוני ממקום העבודה  לשלוח דואר" דרור -דלית קן

 )ט"התשס( 20) 1(ה הארת דין" דואר אלקטרוני וסוגיית האזנות הסתר

 

 31

 41.נותן שירות העברת מסר בבזק אינו נכלל כבעל שיחה. המועבר בבזק מיועד להיקלט אצלו

 –ל "שנעשית בניגוד לקבוע בחוק הנ, כהגדרתה בחוק, האזנת סתר אסורה הינה האזנת סתר

  42.דהיינו ללא היתר ואינה נכללת בקטגוריית האזנות הסתר שאינן דורשות היתר

הגם , ולא קיבל את הסכמת אחד הצדדים לשיחה 43אם המעסיק אינו צד לשיחה, מכאן

הוא עלול להיחשב כמי שעובר על הוראות , ל"שהוא מספק את שירותי הבזק לעובד לשליחת הדוא

  . של עובדו בעת קיום השיחה ל"אם יאזין לדוא, חוק האזנות הסתר

בו וחוק ) 2(2 סעיףעם חקיקתו של חוק הגנת הפרטיות עלתה השאלה מהו היחס שבין 

כאחת " האזנת אסורה על פי חוק"בחוק הגנת הפרטיות הוגדרה ) 2(2 סעיףב. האזנות הסתר

ק כי חוק האזנות הסתר הוא חו, יש מי שטען. מהדרכים שעלולה להוות משום פגיעה בפרטיות

כולל רק ) 2(2 סעיףיש מי שטען כי  44.פלילי במהותו ואילו חוק הגנת הפרטיות הינו אזרחי במהותו

בהיותו חוק , נראה כי הדעה הרווחת היא שחוק האזנות הסתר, עם זאת 45.הפנייה גרידא ותו לא

    46.בחוק הגנת הפרטיות) 2(2 סעיףגובר על , lex specialisספציפי 

יות מפני פגיעות שונות בכלל לבין הגנת הפרטיות בכל הנוגע בין הגנת הפרט, ההבחנה

פטור או שהיא , אלא אם קיים היתר, בעוד שהאזנת סתר. חשובה, להאזנת סתר אסורה בפרט

שאינה , הרי שגבולות הפגיעה בפרטיות, הינה אסורה באופן מפורש וברור, מותרת על פי החוק

   .םאינם כה ברורים וכה חדי, בדרך של האזנת סתר

בהיותם  –מן הראוי היה לבחון תחילה את המקרים לאור דיני האזנות הסתר , לכן

ייתכן וישנה השלכה חלקית של חוק אחד על , עם זאת. והדין הספציפי" המקרה הברור יותר"

ת הסתר רלבנטי בכל הנוגע לניטור ובטרם נעבור לבחינת השאלה האם חוק האזנ, על כן. משנהו

. את היחס בין חוק הגנת הפרטיות לחוק האזנות הסתרר תחילה לבחון נעבו, ל של עובד"דוא

בייחוד נתעכב על היחס בין ההגנות השונות המנויות בחוקים אלה וכן בשאלת ההסכמה הנדרשת 

  .לאור חוקים אלה

  

  

  

  

                                                 
ראו גם את דברי . לחוק האזנות הסתר 1 'סב" האזנת סתר"ו" האזנה", "בעל שיחה", "שיחה"וראו הגדרת    41

  .544, 1994-ד"התשנ, )תיקון(ח האזנת סתר "ה, "בעל שיחה"ההסבר לתיקון החוק בכל הנוגע להגדרה של 
  . ל לגבי האזנות סתר שאינן דורשות היתר"לחוק הנ 8 'סראו גם . לחוק האזנות הסתר 2 'ס   42
נראה כי לשון החוק ותכליתו היו סובלים את הפירוש כי המעסיק הינו בעל שיחה באשר העובד הוא שלוחו לא    43

שכן המטרה של חוק האזנות הסתר היא , 1965-ה"התשכ, חוק השליחות –ופעילותו של השלוח כפעילות השולח 
קיימת הסכמה בין אם לא נראה כי  –שמירה על פרטיות המשוחחים וכל עוד אין הסכמה לשמוע את שיחתם 

  ". מוסד השליחות"מפורשת ובין אם מכללא לכך ששולחיהם יאזינו לשיחה רק מעצם קיומו של 
 4 'סוראו ). ז"התשמ( 149-148, 146יז  משפטים" על האזנת סתר ועל פגיעה בפרטיות בהאזנת סתר"אורי רוזן    44

של האזנה אסורה על פי חוק כעוולה אזרחית לרבות בדרך  –לחוק הגנת הפרטיות המגדיר את הפגיעה בפרטיות 
פגיעה בפרטיות  5 'סעל פי . כעבירה 2 'סבאותו החוק אשר מגדיר את חלק מהפעולות המנויות ב 5 'סלעומת 

ל מפנה גם את תשומת "מחבר המאמר הנ. בדרך של האזנה אסורה לא תחשב כעבירה על פי חוק הגנת הפרטיות
ואילו חוק הגנת הפרטיות , להתקנת מכשיר האזנה כעבירה, למשל, ס גםהלב לכך שחוק האזנות הסתר מתייח

וראו . כולל רק את ההאזנה האסורה עצמה כפגיעה בפרטיות וכעוולה אזרחית בנוסף להיותה עבירה פלילית
  .158-157' בעמ, שם

 .158' בעמ, שם   45
ים לקידומה של חקירה פלילית סתר ומעקבים אלקטרוניים נסתרים כאמצע-האזנת"אלכס שטיין , למשל, ראו   46

 ).ה"התשמ( 529, 527יד  משפטים" ובטחונית
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I ( היחס שבין חוק הגנת  –האם הגנות ופטורים מחוק הגנת הפרטיות יכולים לסייע בנושא

  אזנות הסתרהפרטיות וחוק ה

קיימת הדעה כי חוק הגנת הפרטיות לא , חוק ספציפי, כאמור, לאור היות חוק האזנות הסתר

או של " עניין אישי כשר"של ת והגנלהכפיף את חוק האזנת הסתר להגנות הקבועות בו ובכללן 

   47."עניין ציבורי"

, לא נראהות גם לו היה החוק מכפיף עצמו להגנות ולפטורים הקבועים בחוק הגנת הפרטי

באופן " עניין ציבורי"או של " עניין אישי כשר"היו חלות הגנות של  כי, לאור בחינת תכלית הסעיף

  .או שהיו חלות בכלל גורף

לחוק הגנת הפרטיות נקבע כי אם הפגיעה נעשתה בתום לב לשם הגנה על ) ג)(2(18 סעיףב

על , שהפגיעה תחשב כפגיעה בתום לבעל מנת . הרי שקמה לפוגע הגנה –עניין אישי כשר של הפוגע 

להוכיח כי מבחינה סובייקטיבית חשב שהוא פועל כדין לשם השגת , על פי הדעה הרווחת, המפר

ככל , הרי שהוא, אם הפוגע ביצע עבירה של מחשבה פלילית, עם זאת. היעדים הקבועים בחוק

ל הפוגע להראות בנוסף לתום ע, לדעת אחדים, על פי סעיף זה  48.אינו יכול לטעון לתום לב, הנראה

כי נקט בכל האמצעים הסבירים למזער את הפגיעה וכי , כי הוא הגן על אינטרס אישי כשר, ליבו

    49.הפגיעה קטנה בערכה אל מול האינטרס הכשר

או אם הוא חושש , אם המעסיק חושד כי העובד מנסה להבריח סודות או מידע למתחריו

יכול הוא לכאורה לבצע האזנת , לו במסגרת העבודה שניתנול לרעה את המשאבים כי העובד מנצ

לטעון כי ו )ובהנחה כי ההגנות מחוק הגנת הפרטיות חלות גם על חוק האזנות הסתר(סתר אסורה 

  . כשראישי הגן בתום לב על אינטרס 

כי השגתה של ראיה  ,אמנם בדעת יחיד, כבר נפסק בעבר. נראה כי דין טענה זו להדחות

שעה שהיא , אינה בבחינת הגנה על אינטרס אישי כשר, מו של הליך משפטי תקיןחיונית לקיו

שללה את תום ליבו של  –העבירה על החוק , שכן ,מבוצעת תוך כדי הפרת חוק או ביצוע עבירה

אם קיים , נראה כי שעה שניתן היה לפנות לרשויות החקירה, הגם שמדובר בדעת יחיד  50.המפר

על ידי העובד ושעה שניתן היה לנסות למנוע את ההתנהגות הלא  חשד לביצוע עבירה פלילית

של העובד עם מנהלו או פניה לצד השלישי שיחה קיום למשל כמו (רצויה של העובד בדרך אחרת 

הרי שלא ניתן יהיה לראות בהגנה , )אליו פנה העובד על מנת שיציג את השיחה שהתקיימה ביניהם

כי הוא עובר עבירה פלילית שעה שהוא או חזקה שידע דע המעסיק יואם , קל וחומר. זו כתקפה

   .  מבצע האזנת סתר אסורה

סעיף זה הוסף לחוק . "עניין הציבורי"נקבעה הגנת ה לחוק הגנת הפרטיות) 3(18 עיףבס

בעיקר לאור דרישה מפורשת של העיתונות ותכליתו לחשוף מידע כאשר יש לציבור אינטרס 

ככל הנראה לא תחול , "עניין הציבורי"הגנת ה, על כן  51.רסמולגיטימי לדעת את הדברים שהתפ

עניין "שכן אין בכך משום  –ל של עובדיו "שעה שמעסיק מבקש לעקוב אחר הודעות הדוא

                                                 
  ).2003( 82-77 דיני הגנת הפרטיותלדיון בסוגייה ראו אלי הלם    47
כי , לחוק הגנת הפרטיות נקבע החזקה) א(20 'סיש לציין כי ב). 2006( 465 ההגנה על הפרטיות בישראלדן חי    48

, ושהפגיעה לא חרגה מתחום הסביר באותן נסיבות) 2(18 'סהנסיבות של  אם המעשה המפר בוצע במסגרת אחת
  .469-468' בעמ, ראו שם" תחום הסביר באותן נסיבות"לעניין פירוש המונח . חזקה שההפרה נעשתה בתום לב

  .485' בעמ, שם   49
  .שם   50
  . 82-77' בעמ, 47ש "לעיל ה, וראו גם אלי הלם). 33ש "ה( 152' עמב, 44ש "לעיל ה, אורי רוזן   51
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" זכות הציבור לדעת"אין המדובר בעניין בו . במהותו של המעסיק" עניין פרטי"אלא , "ציבורי

  . מתקיימת דרך כלל

לא נראה כי הן היו , אלה היו חלות על חוק האזנות הסתר גם לו הגנות, רוצה לומר

  .ל עובדיהם"למעסיקים העוקבים אחר דוא, לא תמיד –מתקיימות ולכל הפחות 

  

II (האם ההסכמה הנדרשת לפגיעה בפרטיות בכלל ולביצוע האזנת סתר בפרט זהה ?  

זנה לא תיחשב בחוק האזנות הסתר עצמו המחוקק לא פירש איזו הסכמה נדרשת על מנת שההא

שהסכמה , כך נקבע. המונח קיבל משמעות עם הזמן בפסיקה, עם זאת 52.בבחינת האזנת סתר

המתיר האזנה , לחוק) 5(8 יףמסע 53".הסכמה מודעת"לצורך חוק האזנות הסתר חייבת להיות 

ומפסיקה נוספת בתחום ניתן ללמוד כי החוק מאפשר גם , למדיום האלחוטי ללא היתר מיוחד

   54.להאזנה תהיה מכללא ואין היא חייבת להיות רק מפורשתשההסכמה 

כי ההסכמה יכולה להיות הן במפורש והן , בו 3 סעיףב, חוק הגנת הפרטיות מציין במפורש

על כוונת המחוקק  55.לסעיף" הסכמה מדעת"לאחרונה תוקן החוק והוספה הדרישה של . מכללא

ביניים של הוועדה לבדיקת בעיות משפטיות ח ה"במונח זה ניתן ללמוד אולי מדברים שנאמרו בדו

  :ח נקבע"באותו הדו. שקדם להצעת החוק, הכרוכות במסחר אלקטרוני

  
בתזכיר לתיקון חוק הגנת , לעניין ההסכמה לאיסוף המידע"

הסכמה  –" הסכמה מדעת"מוצע להוסיף הגדרה של המונח ...הפרטיות
ת להחליט נמסר המידע הדרוש באורח סביר על מנ, אשר לשם קבלתה

והוא נמסר באופן המאפשר , אם להסכים לפגיעה בפרטיות או לא
  56..."לאדם להבינו

  

    :ניתן ללמוד על כוונת המחוקק לאור דברי ההסבר בהצעת החוק עצמה, כמו כן

  

, התיקון המוצע נועד להבטיח כי ההסכמה הניתנת פגיעה בפרטיות"
עה בפרטיות שבידי האדם המסכים לפגי, היינו. תהיה הסכמה מדעת

, כדי להחליט האם להסכים או לא, באורח סביר, הדרוש לו, יהיה מידע
הצורך להבהיר שההסכמה חייבת . והמידע ימסר לו בצורה מובנת

אשר הסכמי , מקבל משנה תוקף בעידן האינטרנט, להיות מדעת

                                                 
  . אולם אין כל הסבר מהו טיב ההסכמה הנדרש" האזנת סתר"מופיע בחוק בהגדרה של " הסכמה"המונח    52
כי  471' שם קבע בית המשפט בעמ, )1989( 472) 3(מג ד"פ, י"מ' חאלד עבד אלהאדי מחאמיד נ 262/88פ "ע   53

' י נ"מ 253/85פ "ראו גם ע". .אשר עובדת עריכתה אינה מובאת לידיעתו, אדם לא יוכל להסכים לביצוע האזנה"
שם דובר על כך שאין חובה להוכיח את ההסכמה מפיהם של בעלי ) 1986, לא פורסם( יעיש בן מסעוד אוחיון

  . צונו של אחד מבעלי השיחההשיחה כל עוד ההסכמה ניתנה מר
שם דובר לראשונה על הסכמה מכללא להאזנה ). 1987( 581) 3(מא ד"פ, י"מ' חנובר נ'איתן צ 48/87פ "וראו גם ע   54

כאשר המשוחחים בהם נותנים את הסכמתם  –לשיחות המתנהלות בתדרים פתוחים כמו תדר של חובבי רדיו 
וראו למשל . ה ולכן אין כל האזנת סתר לשיחות בתדרים אלהמכללא לכל מי שקולט אותם להיות חלק מהשיח

שם דובר על הסכמה מכללא של פלוני ). 1992( 377) 1(ג"מ תשנ"פס, שלמה עבו' שולמית עבו נ 701/92א "תמ
, שהשאיר הודעה על המשיבון האלקטרוני לאלמוני להפוך לבעל שיחה גם מי שיש לו גישה למשיבון האלקטרוני

  . השיחה עצמה גם אם אינו יעד
 .2007- ז"התשס, )9' תיקון מס(לחוק הגנת הפרטיות  2 'סראו    55
ח החלקי ניתן "הדו). 2004( 138, ח חלקי"דו –הוועדה לבדיקת בעיות משפטיות הכרוכות במסחר אלקטרוני    56

  :לצפייה באתר
www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/989CB3C8-BFEC-49C6-A689-

433181BED312/0/electroniccommerce.pdf.  
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הוויתור על הפרטיות לעתים אינם גלויים כלל לעין האדם אשר 
  57."פרטיותו נפגעת

  

- ו"תשנ, תכן וניתן אף לערוך השוואה בין הדרישה להסכמה מדעת המצויה בחוק זכויות החולהיי

  59.בענייננו" הסכמה מדעת"לבין הדרישה ל 1996,58

הביע בית הדין את דעתו כי לאור הציפייה , בהחלטה בפרשת רני פישר כפי שהובאה לעיל

ת וכי יהיה קשה מאוד להוכיח כי הסבירה לפרטיות יש לדרוש ויתור מפורש של העובד על הפרטיו

ענבר -בפרשת טלי איסקוב, לעומת זאת. די בהסכמה משתמעת או הסכמה מכללא של העובד לכך

היא , לדעת בית הדין, נאמר שאחד השיקולים שיכולים להיות רלוונטיים בעת בחינת הסכמה

ב על מנת אם כי הדבר אינו מחוי, השאלה האם העובד הסכים בצורה מודעת מפורשת ובכתב

ש לממשלה הביע את דעתו בדיון שיש "היועמ, לעומת הערות האגב של בתי הדין. להוכיח הסכמה

, עם זאת. אולם אין הכרח לדרוש הסכמה מפורשת, להזדקק בהסכמה חופשית ומדעת של העובד

כבוד האדם : ש לממשלה מקום בו הפגיעה מנוגדת לפסקת ההגבלה בחוק יסוד"לדעת היועמ

   60.הרי שאין לייחס לעובד הסכמה מכללא לפגיעה שכזו –וחירותו 

שאלה שיכולה לעלות עתה היא האם יש די בהסכמה שהביעה , נוכח כל האמור לעיל

גם אחר הודעות , בין היתר, הסתדרות העובדים בהסכם הקיבוצי לכך שמעסיק רשאי לעקוב

האזנות סתר לתיבת ל של העובד יש בכדי לגבש הסכמה מכללא של עובד מסוים לביצוע "דוא

גם בהסכם עצמו נאמר כי על המעסיק לפרסם . נראה כי התשובה לכך היא שלילית. ל שלו"הדוא

ניתן לטעון כי הסעיף הדן באפשרות המעסיק , אולם מנגד. את המדיניות הנוהגת אצלו בעסק

ה בזכות מכיוון שמדובר בפגיע, עם זאת. ל אינו מכפיף עצמו לתנאי פרסום המדיניות"לעיין בדוא

ראוי כי , הסכמה מדעת ,הן לפגיעה בפרטיות והן להאזנה ,ומכיוון שנדרשת, בסיסית של עובד

על אחת כמה וכמה הדבר . בין אם במפורש ובין אם מכללא, הדבר יהיה נתון להסכמת העובדים

אשר פגיעה בה צריכה להיעשות בחוק ובהתאם לפסקת , ראוי שעה שמדובר בזכות חוקתית

  61.ההגבלה

  

III (כהאזנת סתר אסורה במסגרת  ל עלול להיחשב"בחינת השאלה האם ניטור וקריאת דוא

  פלילייםהליכים 

בעבר כבר נדונה  62,ל עלולה להוות האזנת סתר אסורה"האם קריאתן של הודעות דואשאלה ה

 –בשתי פרשות ידועות , בין אם בצורה ישירה ובין אם בדרך עקיפה, במסגרת הליכים פליליים

  . ן'ח ונטויז"האחים בדיר ופרשת מצפרשת 

  

  

                                                 
  . 230, 2005- ו"התשס, )9' תיקון מס(ח הגנת הפרטיות "לה 3 'סדברי ההסבר ל   57
 .1996-ו"התשנ, לחוק זכויות החולה 13 'ס   58
הסכמה "ירוש המונח לגבי פ. 6ש "לעיל ה, הרווחה והבריאות, של ועדת העבודה 491' פרוטוקול ישיבה מס   59

  ).2003( 1130-941 בריאות ומשפטראו אמנון כרמי " מדעת
  ). 1(ענבר לעיל בפרק ב- וראו פרשת טלי איסקוב   60
 .כבוד האדם וחירותו: לחוק יסוד 9 'סאו לפי חוק אם המדובר ברשויות הביטחון וראו    61
יתן ללמוד שיש לבקש צו האזנת סתר נ, 2007- ז"תשס, )בקשה להיתר האזנה(גם על פי תקנות האזנת סתר    62

  . ל"לתקנות הנ 1 'בתק" קו"וראו הגדרת המונח . ל בנסיבות מסויימות"לתיבת דוא
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  פרשת האחים בדיר )א

בפרשה זו בה הואשמו אחים עיוורים מכפר קאסם בעבירות שונות אשר ביצעו באמצעות אמצעים 

בדיון בפרשתם עלתה בין היתר השאלה האם חדירה לתא קולי של אדם פלוני ללא . טכנולוגיים

מהווה האזנת סתר , ות האגורות בתאעהאזין להודעל מנת ל, רשותו וללא רשות משאירי ההודעות

    63.אסורה

  :האי לישנאכ, בדיון מקדמיהדברים שנאמרו על ידו בהכרעת הדין את בית המשפט ציטט 

  
שהאדם אליו יועדה השיחה והמסר , הגדרות אלה מלמדות על כך..."

שבאם אותו , מכאן. הינו בעל שיחה, שהועבר בבזק יועד להיקלט אצלו
, לא נתן את הסכמתו לכך, ר בתא הקולי שלו הושארה הודעהאש, אדם

  . כי אז מדובר בהאזנת סתר, שמי מהנאשמים יאזין לתוכן ההקלטה

כי החלטה מעין זו מתיישבת עם התכלית , בעניין זה יש לציין
אשר נועד למנוע האזנה שלא כדין , החקיקתית של חוק האזנת סתר

רת ואשר לא ניתנה כל למידע המועבר בתקשורת טלפונית או אח
, שהמידע הגיע לידיו לכך, הסכמה מצד האדם ששוחח או מצד האדם

הרי שאין כל הבדל באשר , לפיכך. שאדם שלישי יאזין לתוכן הדברים
המתנהלת בין שני " רגילה"בין אם מדובר בשיחה , לתכלית החוק

לבין , משוחחים המעבירים אינפורמציה זה לזה באופן אינטראקטיבי
אולם אין ', מידע לבעל שיחה ב' שבה מעביר בעל שיחה א שיחה

אלא בהקלטה של , המדובר בהעברת אינפורמציה אינטראקטיבית
בעלי השיחה לא הביעו הסכמתם להעברת המסרים . המסר בתא הקולי

  . לצדדים נוספים

שבו נשמע קולו של , נראה לי כי יש לאבחן בין תא קולי, יחד עם זאת
לבין מסירת מידע , ד ולפעמים גם שנייםלפחות בעל שיחה אח

לחוק האזנת סתר מי ) 4(1' שכן על פי ס, ות חברת איתוריתבאמצע
שנותן שירות של העברת מסר בבזק למען זולתו או מטעם זולתו איננו 

  64"."בעל שיחה"נחשב כ

  

ת בדיון בבית המשפט העליון הושארו השאלו. על הכרעת הדין הוגש ערעור לבית המשפט העליון

בית . הבוערות בצריך עיון לאור הודעת המדינה על חזרה בה מאישומים בדבר האזנות סתר

המשפט העליון ציין בדבריו כי אין בהחלטתו משום הבעת עמדה בדבר סוגיית האזנת סתר ותא 

   65.קולי

האגורות והשמורות , כך הושארה הדילמה האם האזנה לשיחות המוקלטות בתא קולי

יש לשים לב . היא בבחינת האזנת סתר אסורה אם לאו, ם אצל ספק מתווךבאמצעים אלה ואחרי

כאשר המדובר במכשיר ". רגיל"להבדיל מהקלטה על גבי משיבון  66כי המדובר כאן הוא בתא קולי

לו הייתה נדרשת תפיסתה היה על גורמי  –בו ההודעה מוקלטת על ידי הנמען  –משיבון רגיל 

משום שהאזנה לשיחה שהוקלטה , כל זאת. האזנת סתרלא צו החקירה לפנות ולבקש צו חיפוש ו

על ידי זה מבוצעת האזנת הסתר שבקלטת , עם זאת. תיימה אין היא בבחינת האזנת סתרונס

בין אם זו האזנה (הדרישה היא כי האזנה הסתר לשיחה  .שהקליט את השיחה בעודה מתקיימת

, על כן 67.לניהול השיחה עצמה) אניתסימולט(מתקיימת בו זמנית ) בפועל ובין אם זו הקלטה

את ההקלטה בעת  אם המאזין להקלטה לא היה מי שביצע, בהנחה שבוצעה האזנת סתר אסורה

                                                 
  ).3.9.01, לא פורסם( בדיר' י נ"מ) א"מחוזי ת( 40250/99פ "ת   63
  .שםכפי שצוטט    64
   ).2003, לא פורסם( י"מ' בדיר נ 10343/01פ "ע   65
' י נ"מוראו " בהחלט יכולה להיחשב כתקשורת בין מחשבים, באמצעות מחשב המנוהל, התקשרות לתא קולי   66

   .63ש "לעיל ה, בדיר
 ).1993( 195, 177) 4(ד מז"פ, צוברי' י נ"מ 1497/92פ "ראו ע   67
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אין הוא עובר על חוק האזנות הסתר רק על ידי השמיעה  –שיזם אותה בפועל או מי  קיום השיחה

מען ובכך הגיעה לסיומה לבית הנ –בעוד השיחה במשיבון הביתי הגיעה ליעדה  ,מכאן. של הקלטת

דהיינו האם  –לא ברור אם הגיעה ליעדה הסופי  –ההודעה שבמשיבון הקולי אצל ספק השירות  –

כי סוגיות אלה עולות  ,נראה להלן 68.שעה שהנמען של ההודעה טרם משך אותה, השיחה נסתיימה

  . ל"עתה ביתר שאת בכל הנוגע לתכתובת בדוא

  

  ח"ן ומצ'פרשת נטויז )ב

במהלך החקירה הסמויה . ח חשד לקבלת שוחד ומעשי מרמה במכרזים"זו חקרה מצבפרשה 

לרבות קבלת כל תכתובות , ן לערוך חיפוש במחשביה'ח מספקית האינטרנט נטויז"ביקשה מצ

התכתובת הייתה אמורה  .של ארבעה ממנוייה שהיו חשודים במעורבות בפרשה נכנס ויוצא ל"דוא

שייצא וייכנס לאותם  ל"דואכל  כמו כן עלתה הבקשה לקבל. השל החברעל גבי מחשביה להימצא 

-ב ח ביקשה לעשות כן באמצעות צו החיפוש אותו הוציאה"מצ .ארבעה מנויים בתוך שישים ימים

כי אין בצו החיפוש די על מנת לקבל את כל  ,ן פנתה לבית המשפט וטענה'נטויזחברת . 9.2.2000

  69.בחיפוש כי אם בהאזנת סתר אסורהאין המדובר , שכן לטענתם, ח"בקשות מצ

בדבר העובדה שהיא טענות , בין היתר, ן העלתה בפני הערכאה הראשונה'טויזחברת נ

כל , למעשה, וכי) הורידו למחשביהם(על מחשביה את ההודעות שלקוחותיה משכו  תשומר האינ

פי חוק  שלא הסתיימה על" שיחה"ני המצויה במחשבי הספק היא בבחינת והודעת דואר אלקטר

, ל"הנ ש בפרשת בדיר"ן סמך טיעוניו אלה על החלטת ביהמ'בא כוחה של נטויז. האזנות הסתר

כנגד טענות אלה  70.שהאזנה להודעה במענה קולי היא בבחינת האזנת סתרבהסתמכו על הטענה 

ח ביקש לערוך "בא כוח מצ. ח את הטענה כי המדובר הוא בשיחה שהסתיימה"העלה בא כוח מצ

שהבחין בין חדירה לחומר מחשב לבין חדירה לקווי , 1995- ה"התשנ, לחוק המחשביםאנלוגיה 

   71.תקשורת

כי המדובר כאן הוא בסיטואציה של חיפוש ולא של  ,בית המשפט בערכאה הראשונה קבע

של השיחה אינה מתקיימת שעה שההודעה הגיעה  "בו זמניות"באשר הדרישה ל, האזנת סתר

 ן המדובר ביירוט שיחה בעודה מתקיימת אלא בקריאה של דואראי. למאגרי המחשב של הספק

השופטת משווה את ההודעה האלקטרונית לדואר רגיל באומרה כי . שנשלח בדיוק כמו דואר רגיל

 .לא השתנתה –המכתב  –מהות העניין  –הגם שאת הצבי של הדואר הרגיל מחליף עתה המחשב 

לצורך הבקשה ואין כל צורך בצו לבקשה לבצע  על כן החליטה השופטת כי די בהוצאת צו חיפוש

שכן הבקשה הוגשה באיחור כך  –בצריך עיון הושארה השאלה לגבי שישים הימים . האזנת סתר

שישים ימים בעתיד הפכה  ם לדיון ועתה בקשתינטיאשחלפו כבר הימים הרלוושהבקשה 

  72.למיותרת

הודעת  בין היתר לאור, צומצמה היריעה, בערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי בעניין

הדבר , יוצאות ונכנסות ל"דואפרקליטות המדינה על כך שאם יתבקש יירוט עתידי של הודעות 

                                                 
 .סוגיה נפרדת היא השאלה האם הנאשם היה צריך להיות מואשם בחדירה אסורה לחומר מחשב   68
 –ל "צה' מ נ"ן בע'נטויזש "ב: "להלן( )6.4.00( ח"מצ –ל "צה' מ נ"ן בע'נטויז 6703/00) יפו- א"שלום ת(ש "ב   69

  ).22.6.00( ח"מצ –ל "צה' מ נ"ן בע'נטויז 90868/00)א"מחוזי ת(פ "וכן בש ")ח"מצ
  .69ש "לעיל ה,  ח"מצ –ל "צה' מ נ"ן בע'נטויזש "ב   70
  . שם   71
 .שם   72
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לאור העובדה שספקית האינטרנט הודיעה כי לא נשמרה , כמו כן. האזנת סתרייעשה באמצעות צו 

שאלה זו  הפכה –במחשביה שנתקבלה במחשביה לפני הוצאתו של צו החיפוש  ל"דואכל הודעת 

 ל"הדואהשאלה שנותרה במחלוקת הייתה לגבי . אף היא לתיאורטית ועל כן ירדה מן הפרק

בית המשפט קבע . שנשמר על ידי ספקית האינטרנט במשך אותם שישים הימים מיום הוצאת הצו

שכן , שנשמר באותם שישים הימים היה בבחינת האזנת סתר ל"הדואנראה כי  –כי בסיטואציה זו 

ועל כן הגם שאישר לקבל את ההודעות הללו לצרכי , בר ביירוט הודעות שטרם נתקבלוהיה מדו

יהיה עליה  –ציין כי אם המדינה תרצה לערוך בראיות אלה שימוש בהליך המרכזי  73,החקירה

להסביר עדיין מדוע ניתן לקבלן כראיות תקפות לאור סעיף הפסלות היחסית המעוגן בחוק 

   74.האזנות הסתר

. לפחות לכאורה, וזאת, לראות בפרשה זו הושארו שאלות רבות על הפרק כפי שניתן

 ל"דואבאשר להודעות היא השאלה  –ללא כל מענה  ההשאלה המרכזית והחשובה ביותר שנותר

ונשמרות בה בין אם כתוצאה מגיבוי טכנולוגי אותו עורכת שמגיעות למחשבי ספק שירות הדואר 

מועד הפנייה של המדינה  לפני, ם נמשכה על ידי הנמעןהחברה ובין אם כתוצאה מכך שהיא טר

גם אותו ניתן לתפוס באמצעות צו חיפוש שניתן " חפץ"הן בבחינת האם  – ל"לקבלת ההודעות הנ

שניתן , או המדובר הוא ביירוט שיחה המחייבת צו של האזנת סתר על ידי שופט בית משפט שלום

  . רק על ידי בית המשפט המחוזי

  

  75המדינה ותרקליטהנחיות פ )ג

 ,ארבל עדנה' הגב ,הוציאה פרקליטת המדינה דאז, ן'בעקבות פרשת האחים בדיר ופרשת נטויז

בהנחיה זו נקבעו המקרים בהם יש להצטייד בצו האזנת . הנחייה לפרקליטות ולגורמי החקירה

  76.סתר ובמקרים בהם יש להצטייד בצו חיפוש

בין אם  –במחשב כבר דעות אשר שמורות על פי ההנחיה בכל שלב בו מבקשים למשוך הו

, יש להצטייד בצו חיפוש גרידא –אצל ספק שירותי האינטרנט ובין אם במחשב או בספק פרטי 

אם מבקשים ליירט הודעות , לעומת זאת. על פי חוק האזנות הסתר" שיחה"באשר לא קיימת עוד 

  . אש בצו המתיר האזנת סתרהרי שמדובר בהאזנת סתר לשיחה ועל כן יש להצטייד מר –עתידיות 

  

לאחר הוצאת הנחיות  "סוס הטרויאני"א במסגרת פרשת ה"החלטת בית המשפט המחוזי בת )ד

  פרקליטות המדינה

ל של הנאשם והאם בוצעה "השאלה שעלתה באותה פרשה הייתה שאלת קבילותם של הודעות דוא

ל המצויה על ספקי "בכל הנוגע לשאלה האם הודעת הדוא. אסורה בעת תפיסתם האזנת סתר

בטרם משתמש הקצה קיבל אותה אליו היא למעשה בגדר שיחה או שמא אין המדובר , השרת

  : בהחלטה נאמר כדלקמן. בשיחה

                                                 
את דוקטרינת פרי העץ המורעל , לאחר שניתח בצורה נרחבת את דיני הראיות בדבר ראיות שהושגו בדרך פסולה   73

 .שבאותה העת לא אומצה בכלל בארץ ואת הפגיעה בזכות לפרטיות כזכות חוקתית
  .לחוק האזנות הסתר 13 'ס   74
" ים בדואר אלקטרוני האגורים במחשבי ספק השירותתפישת הודעות קוליות האגורות בתא קולי ומסר"   75

  ).2004( 14.15 הנחיות פרקליטת המדינה
טמון בעובדה שאת צו האזנות הסתר יש לבקש , בכל הנוגע לערכאה המאשרת, ההבדל המרכזי בין שני הצווים   76

 1979-ט"התשל, חוק האזנת סתרל 6 'סמאת נשיא בית המשפט המחוזי או מסגנו שהוסמך לכך על ידו וראו 
מעצר (קודת סדר הדין הפלילי לפ 23-ו 1 'סולעומת זאת צו חיפוש ניתן לבקש מאת שופט בית משפט שלום ראו 

  .1969- ט"התשכ, ]נוסח חדש)[וחיפוש
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ל בטווח האלקטרוני ראוי שתיבחן "בחינת מסעה של הודעת הדוא"

ל מרגע שיגורו מנקודת "מתוך השקפה כוללת על תהליך תעבורת הדוא
מכאן שתפיסת המסר על מחשב , שב היעדהמוצא ועד להגעתו למח

במהלך תהליך העברה ולפני " זמן אמת"ספק השרות מהווה תפיסה ב
כהגדרת חוק האזנת סתר , "תקשורת בין מחשבים"שהסתיימה ה

  77..."."שיחה"ל

  

גם אם הוא אגור זמנית בשרת  –ל לא הגיע ליעדו הסופי "כל עוד הדוא, על פי ההחלטה –כלומר 

בית המשפט הביע את , לעומת זאת. מדובר הוא בהליך של האזנת סתרהי שהר, ספק השירות

, אך הנמען טרם קרא אותו בפועל, ל אשר הגיע למחשבו של הנמען"כי דוא ,דעתו באותה הפרשה

הרי שאין מדובר , ל שעה שמתבצע חיפוש על פי צו חיפוש"ל שנכנסת לתיבת הדוא"או הודעת דוא

דעה זו יכולה להתבצע על ידי צו חיפוש ואין צורך בצו האזנת עוד בשיחה ועל כן תפיסה של הו

  78.סתר

  

  ?אכן עלול להיחשב כהאזנת סתר אסורהשל העובד ל "האם המעקב אחר הדוא .2

  

פרשות נסיבות הספציפיות בכי ב ,ש לממשלה הביעו את דעתם"הן בית הדין והן היועמ ,כזכור

בין אם העובד הסכים , ל"לניטור הדוא יםבין אם העובד הסכ –לא הייתה האזנת סתר השונות 

ובין אם על פי הטענה  ל בעבודה אינה רשות הפרט"מכללא או שהיה אמור לדעת כי תיבת הדוא

נראה שזניחת השאלה והעברתה לשולי הדיון . ל"עת העתקת הדואב" שיחה"לא התקיימה עוד 

חלק . ל של העובד"ות דואישנן מספר דרכים לעקוב אחר הודע. המשפטי נערכה במהירות רבה מדי

אולי  עשויות ,ל"ללא כל התערבות המעסיק בשמירת הדוא, בייחוד אלה הנעשות בדיעבד –מהן 

מקרים רבים בהם ייתכנו גם , אולם. להיכנס בגדר הגדרת החיפוש ולא להגדרת האזנת הסתר

  . האזנות הסתרחוק  עלול להיכנס בגדרמעקב ה

. לאור ההסכם הקיבוצי שגובש לאחרונה ף יותרלהתרבות אאלה עלולים להיות  קריםמ

להעתיק ולשמור את השיחות בעודן בין השאר , המעסיקיכול  –על פי ההסכם הקיבוצי שנחתם 

בכך הוא למעשה מיירט את הודעות  79.זמנית קבועה-בו על ידי תוכנת ההעתקהל "מבוצעות בדוא

שעה  –עיל של חוק האזנות הסתר לאור הניתוח ל 80.תן או קבלתןושומר אותן בעת שליח ל"הדוא

הרי שבעצם פעולת התיעוד  –והסימולטאנית המכוונת ) ההקלטה(ההעתקה שהמעסיק יוזם את 

                                                 
) א"תמחוזי (פ "ראו דיון על החלטה בעניין קבילות הראיות בתיק כפי שצוטטה בהחלטה מאוחרת יותר בת   77

  ).18.9.07( ףפילוסו' י נ"מ 40206/05
הובעה אף בעבר בספרות וראו את החלוקה , ל לשלוש תקופות"גישה דומה המחלקת את העברת דוא. שם   78

ראיות  –המחשב והליך המשפטי נמרוד קוזולובסקי , המוצעת והשלכותיה לעניין חוק האזנות סתר
  ).2000( 108-95 אלקטרוניות וסדרי דין

, ל"כאן המקום להבחין בין ספק השירות אשר ייתכן ומבוצעת בו העתקה או אחסון של הדוא. לעיל 9ש "ראו ה   79
שככל הנראה אין מדובר בה בהאזנת סתר  –כחלק אינהרנטי מהתשתית הטכנולוגית שמצריכה התקשרות זו 

ה שאינה נדרשת על מנת לאפשר את ל של העובד בהעתקה קבוע"לעומת דרישה של המעסיק לתעד את הדוא
גם מלשון החוק ניכר כי המחוקק אינו רואה בהעתקות או באדם . ל מבחינה טכנולוגית"שליחת וקבלת הדוא

כמי שמבצע האזנת סתר וראו , כמו במקרה של הודעות למכשיר הביפר או תיקון קו הבזק, שנותן שירות בזק
ומכאן משתמע כי מכירים  -הבזק כמי שאינו צד לשיחה אשר החריגה את נותן שירות" בעל שיחה"הגדרת 

. המתיר זאת במפורש) 4(8 'סבצורך של תיווכו של מפעיל הבזק וכי התערבותו לא תיחשב כהאזנת סתר וראו גם 
לעומת העתקה קבועה , שאינה מפרה זכויות יוצרים, להבחנה דומה בין העתקה זמנית מחויבת טכנולוגית

  .2007-ז"התשס, זכות יוצרים לחוק 26 'סראו , שמפרה
, פרטיות בסביבה הדיגיטליתל ראו "לפירוט אמצעים שונים לביצוע מעקב בו זמני אחר הודעות דוא, כאמור
  .143' בעמ, 9ש "לעיל ה

 .ייםל חיצונ"בין אם הוא עושה כן בעצמו ובין אם הוא נעזר בספקי שירות דוא   80
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שהיא בבחינת האזנת סתר , של שיחהעלול להיחשב כמי שעורך הקלטה א ובאמצעות המכשיר ה

אולם  –האזנה על פי החוק מבוצעת בעת העיון בהודעות לאחר ההקלטה אמנם אין  .לשיחה

הרי שביצע את ההאזנה האסורה  ,ל"מכיוון שהמעסיק היה מבין יוזמי ההקלטה של השיחה בדוא

  . בעצם ההקלטה עצמה

אם מעסיק סביר בנסיבות מסוימות מניח בתום לב כי העובד , ההסכםעל פי , יתר על כן

ל לפגוע עושה במחשב שימוש בלתי חוקי או שימוש שעלול לחשוף אותו לתביעות או שימוש שעלו

במידה ראויה וסבירה לפרק זמן  –ל "לבצע פעולות לבדיקת שימוש העובד בדוא הוא רשאי, בעסק

ל "הגם שההסכם אינו מפרט את דרכי המעקב אחרי השימוש בדוא. סביר ותוך צמידות למטרה

המפורטים בסעיף , בין היתר לאור האמצעים השונים בהם יכול מעסיק לנקוט, ניתן להבין ממנו

 –ל ייקראו בזמן אמת על ידי המעסיק או מי מטעמו "כי ייתכן מצב בו הודעות הדוא ,בו קודם

ל נכנסת "האזנה כזו לשיחות הדוא. באמצעות תוכנה ליירוט הודעות נכנסות או יוצאות של העובד

  . אף נכנסת בגדרו של חוק האזנות הסתר

שעלולים להיות  לאור חשיבות הנושא ולאור אפשרות חשיפתם של המעסיקים למעשים

האם ניתן לראות בהאזנה זו כהאזנה אבחן עתה , בגדר האזנות סתר אסורות ואף עבירות פליליות

  .שאינה טעונה היתר

  

I(  האזנת סתר שאינה מקום העבודה יכול להיחשב כל של עובד ב"האזנה להודעות דואהאם

  ?או כהאזנה שאינה בבחינת האזנת סתר לחוק 8פ סעיף "ע, טעונה היתר

, נראה. לחוק האזנות הסתר כולל רשימה של מקרים בהם לא יידרש היתר להאזנת הסתר 8 סעיף

האזנה באקראי ובתום לב אגב הקלטה גלויה שנועדה לפרסום  –) ג)(1(8 סעיףההגנה המוצעת בכי 

ל של "של מעסיק אחר דואאו מסוים מעקב שיטתי אינה חלה במצב של , ברבים או למחקר

כלל מבלי להידרש , זאת, להיחשב כהאזנה באקראי או כהקלטה גלויה ה לא יכולמעקב כז .עובדיו

כי ייתכן  ,כך גם הטענה 81".רשות הרבים"לשאלה האם בכלל מקום עבודה יכול להיחשב כ

נראה , "בעל שיחה"צריך להיחשב כ ,"בעל עניין לגיטימי בשיחה עצמה"בהיותו בגדר , המעסיקש

בעת הדיונים בכנסת על חוק האזנות , אמנם 82.קה בתחוםהפסי נוכח ישמעאינה יכולה להש

נאמר כי קיים נוהג מקובל בחיים המסחריים והמקצועיים של בעל עסק להאזין לשיחות , הסתר

                                                 
לעיל , מעקב בעבודה, לדיון בשאלה האם מקום העבודה הוא רשות הפרט או רשות הרבים ראו מיכאל בירנהק   81

סתר ומעקבים אלקטרוניים נסתרים כאמצעים לקידומה של חקירה - האזנת"באלכס שטיין . 23-22' בעמ, 9ש "ה
מציע המחבר לאמץ מבחן של ציפייה לפרטיות ולא מבחן של , 541-532 'בעמ ,46ש "לעיל ה,"פלילית ובטחונית

שם מבקש , למעט בכל הנוגע לאסיר או עציר, מיקום פיסי על מנת להכריע האם מדובר ברשות הרבים אם לאו
ולא למשל , ק במקום בו הם מוחזקים כדיןכלומר רשות הרבים תיחשב ר –המחבר להתייחס למבחן של מיקום 

  .  בעת היותם בחופשה
הגנת הפרטיות של העובד וחובות הגילוי שלו "גולדברג ' ראו גם מ. 194' בעמ, 67ש "לעיל ה, צוברי' י נ"מראו    82

ל "שם המחבר העלה אף את שאלת ההאזנה לדוא, )2002( 103-102, 85ח  חברה ומשפט, עבודה" כלפי מעבידו
 121 עיוני משפט" הביטחון הפרטי והדין"כן ראו יורם שחר ; של העובד אולם הותיר אותה ללא מענה

  : נאמר, שם 147' בעמ). ח"התשמ(
  

כאשר הם , אין מעביד רשאי להאזין לשיחותיהם של עובדיו או להקליטן, כך"
בין אם עוברים הם בכך על חוזה , נם לבין אחריםמשוחחים בינם לבין עצמם או בי

אין החוק יוצר זיקה , למען הסר ספק. העבודה ובין אם מבצעים הם בכך עבירות
כלשהי בין זכויותיו הקנייניות של המאזין בנכס בו מתבצעת ההאזנה לבין איסורי 

תר ואף המצוי בתהום פרטיותו הקניינית עצמה אינו קונה לו בכך הי, האזנת הסתר
  ".להאזין למי שהורשו או אף הוזמנו להימצא באותו תחום

  
  .102' בעמ, ל"הנ גולדברג' קטע זה אף צוטט במאמרו של מ
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החוק הסופי לא ניתן ללמוד על הרשות של  מלשון, אולם 83,עובדיו על מנת לפקח על העובדים שלו

   84.ת בהסכמה אינהרנטית ומכללא של עובד לכךנראה שניתן לראו כך גם לא. המעסיק לעשות כן

אינם נוגעים למעסיק , על מנת לבצע האזנת סתר אר המקרים בהם אין צורך בהיתרש

ראינו לעיל כי ההגנות , כך גם. ל"הממוצע שעה שהוא מבקש לעקוב אחר שיחותיו של עובדיו בדוא

שעה שמדובר בחוק האזנות ככל הנראה לא תוכלנה לסייע לנו  –המצויות בחוק הגנת הפרטיות 

, ל"ובכלל זה להודעות הדוא, בכלל ובפרט במקרה הספציפי של האזנות המעסיק לשיחותיו הסתר

  .של עובדיו

ללא קבלת , ל של עובד"ונוכח המצב הנוכחי בו קריאה וניטור של הודעות דוא, אשר על כן

עלול להיחשב לכל הפחות , אישור מטעם העובד בין אם במפורש ובין אם מכללא לביצוע ההאזנה 

  .נעבור לבחון את הפתרונות האפשריים להסדרת הנושא, בחלק מן המקרים כהאזנת סתר אסורה

  

  

לאור  ל במקום העבודה"ים להסדרת המעקב אחר הודעות דואאפשרי פתרונות. ד

  וביקורת על הדין הקיים בתחום הדיון לעיל

  

כי , יחוד נוכח הנחיית פרקליטות המדינהבי, כפי שראינו קיימים מספר מקרים שאין בהם ספק

פטור , אלא אם קיימת הגנה(ל ייחשב בבחינת האזנת סתר אסורה "ניטור ומעקב אחר הודעות דוא

  ). או היתר כאמור לעיל

 –במקביל לשליחתן לעובד או ממנו ) שטרם התקבלו או נשלחו(עתידיות הל "יירוט הודעות הדוא

ל על גבי מחשבו של "של הודעות דואבדיעבד בחינה , ם זאתע. עלול להיחשב כהאזנת סתר אסורה

ככל הנראה קריאתן לא תחשב כהאזנת  –הודעות שנמשכו ונקראו כבר על ידי העובד  –העובד 

אם המעסיק מאפשר התקנת תוכנות כמו תוכנת , יתר על כן 85.נסתיימה" שיחה"באשר ה –סתר 

הרי שתיעוד ההתכתבות או , דומות אחרות או תוכנות  ICQ86תוכנת ה, skypeתוכנת ה, ר'המסנג

  . ייחשב כהאזנת סתר, תוך כדי ביצוע השיחות, השיחה באמצעות תוכנות אלה ואחרות

ל הנכנסות של "של כל הודעות הדואובו זמני אם המעסיק מבצע תיעוד מקביל , על כן

להן אצלו או מיירט את ההודעות הנכנסות והיוצאות ושומר תיעוד ש –ובמילים אחרות , עובדיו

הדבר עלול להיחשב הרי ש, כאמור, שעוקב אחר שיחות שמקיימים העובדים באמצעות המחשב

  .אסורהכהאזנת סתר 

  . בפתרונות העיקריים נדון עתה. ניתן לפתור בעיה זו במספר דרכים אפשריות

  

                                                 
יש ). 3.7.79( 3317, 3305, 86 כ"ד 1979-ט"תשל, ראו דיון בקריאה שנייה וקריאה שלישית בחוק האזנת סתר   83

ראו דיון . מחשבים אוגרים מידע אישי על אנשיםהובעו אף דאגות בדבר העידן בו ה, להעיר כי בדיון קודם
 ).1.1.79( 757-754, 84 כ"ד 1978- ח"תשל, )האזנת סתר(בקריאה ראשונה בחוק דיני העונשין 

, 552ט "ל הפרקליט" זוג- ראיות שהושגו בהאזנת סתר בין בני"וראו גם ניתוח טענה זו בצורה מקיפה יוחנן גבאי    84
  ).א"תשנ( 569-566

הרי שהיא  –אם החליט לשמור אותה . יכול היה למוחקה –יא גם שבשעה שהעובד קרא את ההודעה ההנחה ה    85
במצב זה קיימת לעובד שליטה , כלומר. שקולה כנגד כל מסמך אחר אותו כותב העובד ושומר על מחשבו בעבודה

  .בכל הנוגע להחלטה האם לשמור אותה או האם למחוק אותה –רבה יותר בהודעה עצמה 
  .וכנות שונות המאפשרות קיום שיחה קולית או שיחה בדרך של התכתבותת   86
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I( קבלת הסכמה של העובדים לביצוע המעקבים  

בדרך שעולה בקנה אחד עם הוראות הדינים ם של העובדיל "המעקב אחר הדוא את יש להסדיר

באמצעות הנחיות , הנוגעים להגנת הפרטיות ולהאזנות הסתר וכן עם הוראות ההסכם הקיבוצי

ל שמסופקת "בהוראות אלה יש להבהיר את מדיניות המעקב אחר תיבת הדוא. והוראות פנימיות

על ידי ההבהרה שעם השימוש בין אם  –על ידי המעסיק וכן לקבל את הסכמת העובדים להנחיות 

ובין אם על ידי החתמתם המפורשת על טופס ההבהרות  87,ל הם כפופים להנחיות"בתיבת הדוא

היא של המחמירה יש להזכיר כי הדרישה . אם קיים, או על סעיף שישולב לתוך חוזה העבודה

) pop up( כך ניתן גם לשלב חלונות קופצים. בין אם מפורשת ובין אם מכללא – 88הסכמה מדעת

כי התיבה יכולה להיות נמצאת תחת  יזכירו מעת לעתל אשר "כאשר נפתחת תיבת הדוא

  . מעקב/ניטור

בהסבר שניתן לעובדים עם כניסתם לתפקיד יש להסביר במפורש את האפשרות של , על כן

 ל והן בתוכנות השיחה האינטראקטיביות"המעסיק לביצוע האזנות לשיחות המבוצעות הן בדוא

אם המעביד אכן מאפשר את התקנתן מבחינה , ICQ- ר או תוכנת ה'כמו תוכנת המסנג יותר

לביצוע ההאזנות יש גם לקבל את הסכמת העובד בין אם מכללא ובין אם במפורש , כך. טכנולוגית

  .כאמור

של היחסים הסכמה חופשית במערכת לא תהא כי הסכמה שכזו לעולם  ,יש הטוענים

נראה כי המדובר , עם זאת 89.ה הקיימת היא להישאר ללא עבודהשכן האלטרנטיב, מעסיק-עובד

הרי שעומדת בפניו היכולת לבחור האם  ,כל עוד העובד מודע ליכולת לעקוב אחריו –ברע במיעוטו 

הרי  –בכל הנוגע להודעות היוצאות מטעם העובד , כלומר. ולא םל א"לשלוח את הודעות הדוא

שעה שהוא מודע לאפשרות של . ההודעה ובין אם לאו הוא זה שיכול לבחור בין אם לשלוח את

כלומר תוך כדי ביצוע , גם אם ההודעה מיורטת בעת השליחה –ההאזנה והסכים להאזנה 

  .כי אם בהאזנת סתר מותרת הרי שלא יהיה מדובר בהאזנת סתר אסורה, "שיחה"ה

ל "דואלהאזנה להודעות ה") בעלי השיחה"אחד מ(מכיוון שניתנה הסכמתו של העובד 

   90.אותן הוא שולח או מקבל

הרי  – 91כי בעוד שהעובד יכול לשלוט על ההודעות שהוא עצמו שולח ,יש לזכור, עם זאת

שלמעשה נשלחות לעובד על ידי , הודעות – שקשה אם לא בלתי אפשרי לשלוט על הודעות נכנסות

. ה תוכנן מראשיכול לשער או לנחש מה יהי אינואנשים אחרים ואשר העובד לעיתים קרובות 

   .בשאלה זו יש עוד לדון .במצב זה ספק אם העובד יוכל מראש לתת הסכמה מדעת לניטורן

  

  

                                                 
 . 1973-ג"התשל  ,)חלק כללי( לחוק החוזים 6 'סדינה כהסכמה בפועל וראו  –קיבול דרך בהתנהגות    87
 ).II)(1(בפרק גלעיל וראו דיון בכך    88
  .6ש "הלעיל , הרווחה והבריאות, של ועדת העבודה 491' פרוטוקול ישיבה מס   89
על מנת , לחוק האזנות הסתר חל ואז אין די בהסכמה של אחד מבעלי השיחה 3 'סיש לבחון עדיין האם , עם זאת   90

  .שההאזנה לא תיחשב כהאזנת סתר אסורה
נראה כי , כמה מטעם העובדשכן לא הייתה הס, בית הדין ימצא כי בוצעה האזנת סתר אסורה, לעומת זאת, אם

כפי שנעשה , בדרך של חזקות שונות, "בדלת אחורית"טוב לו היה פוסל את הראיות כליל ולא מותיר אותן 
יובהרו גבולות המותר והאסור ויופנם נושא האזנות הסתר , כך. ))2(לעיל בפרק בוראו ( בפרשת רני פישר

  .האסורות בקרב המעסיקים
ל "ל של המעסיק או תוך כדי שימוש בתיבת הדוא"בחור האם לשלוח אותן מתיבת הדואובכלל זה העובד יכול ל   91

  .שסופקה לו על ידי המעסיק
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II( פנייה לרשויות החקירה  

והגשת תלונה הוא הפנייה למשטרה  ,פרקטי-פחות יישומיהוא הגם שייתכן כי , פתרון אפשרי נוסף

שחשוד בעבירה כנגד העובד שפט תבקש צו האזנת סתר מבית המהאחרונה על מנת שכנגד העובד 

בחוק האזנות הסתר לא נקבע . 'הפרת סוד מסחרי וכו, לרבות עבירה של גניבה ממעסיק –כלשהי 

יכולים , לפחות לכאורה, ועל כן 92כי ההאזנה בפועל על פי הצו צריכה להיעשות על ידי שוטרים

בין אם ניתן צו  –סוים ל של עובד מ"המעסיקים להוציא את הצו אל הפועל וליירט הודעות דוא

ל של מקום העבודה השייכת "ל הפרטית של העובד ובין אם לתיבת הדוא"להאזנה לתיבת הדוא

כך שיוכלו לבקש  93הועלתה אף ההצעה ליצור מעמד מיוחד למעסיקים בחוק האזנת הסתר. לעובד

יעה אולם נראה כי בכך יש משום הרחבת היר, אף הם במעמד צד אחד ביצועה של האזנת סתר

  . על המידה ופתח למדרון חלקלק ומסוכן יתר

בין אם דרך עירוב המשטרה ובין אם על ידי יצירת מעמד  –אם ניתן היתר לקיום ההאזנה 

חוק האזנות הרי שניתן לבצע האזנת סתר והדבר לא יהווה עבירה על , כאמור, מיוחד למעסיקים

  .עסיק לבין זכויותיו של העובדכך יישמר גם האיזון ההולם והראוי בין זכויות המ .הסתר

  

III( והצעות לפתרון הבעיות שעולות ביקורת נוספת על הדין וההסכם  

  ל הפרטי או שינויו המהותי"הנוגע לדוא כם בכלביטול ההס )1

כמענה הולם בנסיבות , לכאורה, פנייה ליישוב סכסוכים על ידי ועדות פריטטיות ובית הדין נראה

פתרון של גורם המורכב הן . תחום דיני העבודה וראוי לעשות בו שימושנוהג זה מקובל ב 94.העניין

לאיזון הרצוי בין שתי זכויות , לכאורה לפחות, מנציגי המעסיק והן מנציג העובד נראה כי יביא

על ארגון העובדים לעמוד על מכלול הבעיות העולות מתחום הגנת הפרטיות , עם זאת. היסוד

יש  –בעניינים בהם נראה כי ישנה בעיה שאינה ניתנת לגישור , ףבנוס .והאזנות הסתר בנושא זה

, לבית הדין לעבודה –להפנות את הנושא להכרעת גורם חיצוני מוסמך ובמקרה של דיני העבודה 

כפי שאכן מציע ההסכם , אשר יוכל לשקול את מכלול הטענות והסוגיות ולהכריע בסכסוך

  . ראויה בנסיבות הענייןניו על פדרך זו לפתרון השאלה נראית . הקיבוצי

נראה כי מן הנכון יהיה לבטל את ההסכם , סכםלאור הבעיות הרבות שנותרו בה, עם זאת

נראה כי  –ל הפרטית "הדואתיבת בכל הנוגע לשאלת , כך למשל. או לשנותו באופן מהותי הנוכחי

ל המידה שלא לפגוע יתר עעל מנת , ראוי הוא לשנות את ההתייחסות לכך בהסכם הקיבוצי

ל הפרטי לבין "זיקה כלשהי בין הדואכל דרישה להוכיח בהסכם אין  –כך למשל  .בעובדים

ל הפרטית שלו "שהעובד עשה שימוש בתיבת הדוא, לית להוכיחאמינימולו דרישה  –העבודה 

ויוער כי לא נראה שיש בדרישה האחרונה די על מנת להצדיק . או בזמן העבודה במקום העבודה

  . ל הפרטי"ן בדואדרישה לעיי

                                                 
 .לחוק האזנות הסתר 6 'סראו    92
 .42' בעמ, 9ש "לעיל ה, מעקב בעבודה, מיכאל בירנהק   93
לייסד ) 9ש "לעיל ה, מעקב בעבודה, מיכאל בירנהק(בירנהק מציע במאמרו  ר"ד. להסכם הקיבוצי 5 'סוראו    94

נראה כי ההסדר שנקבע בהסכם הוא הסדר ראוי לא . מוסד חדש של נאמן פרטיות כמו נאמן של הטרדות מיניות
כי הוא שומר על נורמת התנהגות מוכרת בתחום דיני  פחות וייתכן שאף יותר בתחום דיני העבודה לאור העובדה

, הן של המעביד והן של העובד בצורה טובה יותר מאשר הנאמן –העבודה ועשוי להביא את האינטרסים השונים 
נושא ההטרדות  –בשונה (גם הוא עובד של המעסיק ועל כן עלול להיות חשוד במשוא פנים , שבסופו של יום

כי אם איזון בין זכות של עובד לבין זכות של  –זון בין זכות המעסיק לבין זכות העובד המיניות אינו נמצא באי
 ). עובד אחר
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ל אחת ממקום עבודתו וכי את כל "העובד לא כתב ולו הודעת דואתארו לעצמכם מצב בו 

, שנחתםלאור ההסכם  ,עדיין. ובזמנו הפרטי הפרטית שלו כתב בביתול "ההודעות בתיבת הדוא

של המעסיק לדרוש , שלא הייתה קיימת קודם לכן ולמצער לא באופן חד משמעי, קיימת זכות

  . את שיחותיו הפרטיות – חושף את ההתכתבות הפרטית שלובד למהעו

ההסכם גם לא נתן את דעתו לסוגיה מה קורה שעה שעובד מסרב מטעמיו הוא לעיון 

יש לזכור כי הסכמת העובד ברוב המקרים לא תהא זו הסכמה . ל הפרטית שלו"בתיבת הדוא

אם בעבר לא היה ברור . העובדשל  ראשושעה שחרב הפיטורין מרחפת מעל ל –חופשית ומרצון 

שעתה ביסס המעסיק את מעמדו הרי  –ל הפרטית "שזכות המעסיק לדרוש את העיון בתיבת הדוא

שזכותו הלגיטימית לעשות שימוש סביר במחשב , לעומתו העובד. לכאורה, ואת זכותו הלגיטימית

בכך העמיק . דכי אם זכה להצהרה עליהם בלב –לא שיפר את תנאיו , עוגנה בפסיקה המעביד

  95.ל"ההסכם את הפער בין המעסיק לעובד בכל הנוגע לעיון בדוא

על ההסכם היה . ההסכם מתעלם לחלוטין ולא דן ישירות בשאלה של האזנות הסתר, כך

. להתייחס לדרך התיעוד המותרת של השיחות וכן להגדיר בבירור מה ייחשב כהאזנת סתר אסורה

עלול להיות לרועץ למעסיקים ולהכשילם במעשים משנכשל ההסכם לעסוק בנושא זה הוא 

  .שעלולים להיות בגדר עבירות פליליות

  

  תוך בחינתו של נושא השיחות החסויות הסדרת הנושא בחוק ולא רק בהסכם) 2

הסכם ה. ראוי שהסדר הפוגע בזכויות יסוד יעוגן בחוק ולא יישאר בגדר הסכם או צו הרחבה

הסכם קיבוצי מעמדו , 1957-ז"וק ההסכמים הקיבוציים התשילפי ח 96.אינו בבחינת חוקקיבוצי ה

   .של הכנסת הסדר ראשוניגם צו הרחבה הוא בגדר חיקוק ולא בגדר  97.כחוזה בין עובד למעביד

ראוי  –בזכות יסוד חוקתית כזכות לפרטיות  שמתירים באופן מפורש פגיעה מסוימתשעה 

 ,נראה כי הגיעה העת .וצי או בצו הרחבהולא בהסכם קיב, בהסדר ראשוני, שהדבר ייעשה בחוק

ל "הודעות הדוא את הנושא שלבאופן כולל ומקיף להסדיר  98,במדינות אחרות שנעשה וכמו

ל במישור היחסים בין העובד "דואוהניטור של והיכולת לעיין בהן ובפרט להסדיר את נושא העיון 

  . והמעסיק

סוגיית ההאזנה לשיחות  –וספת יש לתת את הדעת לסוגייה נ –במסגרת הסדר כולל זה 

שהמעביד  שיחות שקיים אינטרס ציבוריהחסויות או השיחות יש לבחון את סוגיית ה כך. חסויות

רופא או ל כהן דתלפנייה , עם מבקר הפניםל "כמו למשל שיחה בדוא, לא תהיה לו גישה אליהן

   .ב"וכיו החברה

                                                 
בהן ספקי השירות הם  –ל האינטרנטיות "סוגיה נוספת שטרם נבחנה לעומקה היא השאלה בדבר תיבות הדוא   95

גם  –הוא בחיפוש גרידא  האם בעת כניסה לעיון בהודעות המאופסנות שם המדובר. גם ספקי אחסון ההודעות
לגבי הודעות שטרם נקראו על ידי משתמש הקצה או שמא מדובר הוא בהאזנה לשיחה שטרם הסתיימה ועל כן 

סוגייה זו ככל הנראה אף לא הוסדרה . ל זו"יש צורך בהיתר על פי דיני האזנות הסתר על מנת לעיין בהודעת דוא
עלול , ל פרטיות על ידי מעסיק וניטורן"כי עיון בתיבות דוא, ב יש גם מי שטוען"באופן ברור וחד משמעי בארה

נראה כי . ;)3ש "לעיל ה, Marc A. Sherman:וראו למשל(יק גם מבחינה כלכלית לבוא בעוכריו של המעס
הן להשלכות הכלכליות , קיות שלהאך לא נתנו את הדעת הן להשלכות החו, בסוגיה זו מיהרו לקבוע מסמרות

  .שלה והן להשלכות החברתיות שלה
   . 1981-א"לחוק הפרשנות התשמ 3וראו   "חוק של הכנסת או פקודה –חוק "   96
 .1957-ז"התשי, לחוק ההסכמים הקיבוציים 19' ראו סע    97
גדי ל ראו "תר בעידן הדואב והולנד לגבי דינים שונים של האזנות ס"ארה, לגבי דיון במשפט משווה באנגליה   98

 .)ג"התשס( 631-619, 585 16 משפט וצבא" האזנות סתר בעידן החדש: 'אוזניים לכותל'" אשד
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על פי , רים למבקר הפניםמסמכים המועבמה יעלה בגורל שאלה אמנם עלתה בפסיקה 

האם גוף מבוקר יוכל לקרוא ול "באמצעות הדוא, 1992-ב"התשנ, הנחיות חוק הבקורת הפנימית

שאלה זו לא נבחנה לגופה באשר , אולם .שיחות של מי שאחראי על הביקורת הפנימית באותו הגוף

ל המקרים בטרם יש לבחון את כ 99.ונותרה באוויר כי היא אינה רלוונטית לתיק המסוים ,נקבע

ניתן שייתכן . לא עשו שעה שחתמו על ההסכם הקיבוצי, ככל הנראה, מסדירים את הנושא וזאת

אולם נראה  –להכניס זאת תחת נושא שימוש בחוסר תום לב של המעסיק או שימוש לרעה בזכותו 

צוי כאמור ר, כך גם. בטרם תיגרם הפגיעה האפשרית –כי מן הראוי להסדיר זאת במפורש ומראש 

  .שההסדרה של הנושא תעשה בחוק ראשי ולא בדרך של הסכם או צו הרחבה

  

  סוף דבר. ד

  

"You've Got Mail " בו ניהלו מג ראיין וטום  1998היו המילים הנפלאות בסרט הרומנטי משנת

מבלי לדעת כי אהובם המסתורי , שלהם ל"הדואהנקס מערכת יחסים רומנטית באמצעות תיבת 

יש לנהל ש ,אם בעבר ניתן היה לתת את העצה 100.ם יריבם המקצועי במציאותוהרומנטי הוא בעצ

ממקום העבודה או מהמחשב , ל פרטית ולא בשעות העבודה"מתיבת דוא דומות לאלהתכתובות 

הרי , התכתובת האישית שלנו אם אנו רוצים שאיש לא יהיה רשאי לקרוא את, שהמעסיק סיפק

גם הפסיקה שניתנה בתחום . ר ההסכם הקיבוצי שגובשלאו, עצה זו אף היא מוטלת בספקשעתה 

  . כפי שהובהר לעיל לעיתים אינה אחידה ובוודאי שאינה מכסה את כל הסוגיות הבעייתיות בתחום

ל על ידי המעסיק יכולה להיחשב כפעולה של האזנת "ראינו כי פעולת ניטור הודעות דוא

  .פטור או אם קיימת הגנה, יתרה, אם לא ניתנה הסכמה לכך של בעל השיחה, סתר אסורה

, אם בכלל, הן ההסכם הקיבוצי והן ההכרעות המשפטיות לא נתנו את מלוא דעתם

ועלולה לסכן אף את המעסיק  מרכזית- סוגיה זו הינה סוגיה חשובה. לסוגיית האזנות הסתר

רה על אחת כמה וכמה יש להסדיר את הנושא בדרך ברו, לכן. תסכנת תביעה פלילילולחשוף אותו 

  . שעה שהעובר על דיני האזנות הסתר עלול להימצא כמי שעבר עבירה פלילית

ולפתרון הבעיות  הגבולות והכללים בתחוםלעיצוב דרכים ישנן מספר , כפי שצוין לעיל

נראה כי הגיעה העת , עם זאת. השונות בין אם נקודתית וממקרה למקרה ובין אם בדרך כללית

הן על ידי רשויות החקירה והן על ידי  ,ל"הודעות הדוא של יטוראו הנ להסדיר את כל נושא העיון

   .בחוק –ראשוני  בדרך ברורה ובהסדר, נוכח דיני האזנות הסתר ,המעסיקים או מקומות העבודה

                                                 
  .לעיל) 3(וראו פרשת עיריית טבריה פרק ב   99

   .1940משנת " The Shop Around the Corner"הסרט היה חידוש לסרט המפורסם    100


