
מרחב פרטי
הזכות לפרטיות

בין משפט לטכנולוגיה
מאת: מיכאל בירנהק

אנו  הטכנולוגי  בעידן  המודרניים  היוםיום  בחיי 
זקוקים למפלט מהמבט הבוחן  מהמחשב המתעד, 
מהטכנולוגיה העוקבת, ובכלל  מהמעקב הממשטר. 
המידע אודותינו נאסף בכל פעולה שלנו, כחלק בלתי 
נפרד מביצועה. המידע נשמר, מוצלב ומעובד. מי 
משתמש במידע? המדינה, תאגידים פרטיים, וחברינו 
ברשת החברתית. לעתים נדמה שדווקא ההמון יכול 
לספק אנונימיות: אנו נטמעים בקבוצה גדולה, ויכולים 

לחיות את חיינו. אבל זו אשליה מסוכנת. המעקב הרציף מזהה כל אחת ואחד מאיתנו, מתייג ומסמן אותנו. 
מלקטי המידע אינם מתייחסים אלינו עוד כאל בני אדם, אלא כאל שורות במסד הנתונים הממשלתי או התאגידי. 
המעקב הוא חלק בלתי נפרד מתהליך המיסחור האולטימטיבי, שבו פרטי חיינו הופכים למטבע עובר לסוחר. 
הזכות לפרטיות היא אולי המוצא האחרון להיאבק על האנושיות שלנו מפני המיסחור. אנו זקוקים למרחב 
פרטי שבו נוכל למצוא שלווה, לפתח את האישיות והזהות שלנו, להתחבר ולתקשר עם אחרים, ללמוד, 
לנסות  וגם לטעות. הזכות לפרטיות יכולה לספק לנו את ההגנה על המרחב הפרטי הזה. הספר בוחן את 
הזכות לפרטיות הכלואה ברשת שבין טכנולוגיות של מעקב, נורמות חברתיות, שוק שצמא לעוד ועוד מידע, 
צורכי ביטחון לאומיים, ומשפט. הספר מבקש לפרק את המושג של ”הזכות לפרטיות“, ומציע להבין אותה 
כשליטה של האדם במידע על אודותיו, בהחלטותיו, ובמרחב הפרטי שלו. הפרטיות מבטאת את השליטה 
שלנו בעצמנו. פרקי הספר בוחנים את מהותה של הפרטיות כזכות משפטית, את הבסיס העיוני שלה, את 
חולשתה בעידן המידע, את גורלה של האנונימיות בסביבה של רשת דיגיטלית, ואת המעקב במקום העבודה.
כיהן  תלאביב.  באוניברסיטת  למשפטים  בפקולטה  בכיר  מרצה  הוא  בירנהק  מיכאל  ד“ר 
לבדיקת  בוועדה  חבר  היה  הפרטיות,  להגנת  הציבורית  המועצה  של  המשפטית  הוועדה  כיו“ר 
בישראל.  הפרטיות  הגנת  בנושא  האירופי  לאיחוד  כיועץ  ושימש  מידע,  מאגרי  של  ההסדר 
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מיכאל בירנהק
הבוחן  מהמבט  למפלט  זקוקים  אנו  הטכנולוגי  בעידן  המודרניים  היום-יום  בחיי 

הממשטר.  מהמעקב   — ובכלל  העוקבת,  מהטכנולוגיה  המתעד,  מהמחשב   —

המידע  מביצועה.  נפרד  בלתי  כחלק  שלנו,  פעולה  בכל  נאסף  אודותינו  המידע 

נשמר, מוצלב ומעובד. מי משתמש במידע? המדינה, תאגידים פרטיים, וחברינו 

ברשת החברתית. לעתים נדמה שדווקא ההמון יכול לספק אנונימיות: אנו נטמעים 

בקבוצה גדולה, ויכולים לחיות את חיינו. אבל זו אשליה מסוכנת. המעקב הרציף 

מזהה כל אחת ואחד מאיתנו, מתייג ומסמן אותנו. מלקטי המידע אינם מתייחסים 

אלינו עוד כאל בני אדם, אלא כאל שורות במסד הנתונים הממשלתי או התאגידי. 

המעקב הוא חלק בלתי נפרד מתהליך המיסחור האולטימטיבי, שבו פרטי חיינו 

הופכים למטבע עובר לסוחר.

מפני  שלנו  האנושיות  על  להיאבק  האחרון  המוצא  אולי  היא  לפרטיות  הזכות 

המיסחור. אנו זקוקים למרחב פרטי שבו נוכל למצוא שלווה, לפתח את האישיות 

והזהות שלנו, להתחבר ולתקשר עם אחרים, ללמוד, לנסות — וגם לטעות. הזכות 

יכולה לספק לנו את ההגנה על המרחב הפרטי הזה. הספר בוחן את  לפרטיות 

נורמות חברתיות,  של מעקב,  טכנולוגיות  שבין  ברשת  הכלואה  לפרטיות  הזכות 

שוק שצמא לעוד ועוד מידע, צורכי ביטחון לאומיים, ומשפט. הספר מבקש לפרק 

את המושג של “הזכות לפרטיות”, ומציע להבין אותה כשליטה של האדם במידע 

השליטה  את  מבטאת  הפרטיות  שלו.  הפרטי  ובמרחב  בהחלטותיו,  אודותיו,  על 

שלנו בעצמנו. פרקי הספר בוחנים את מהותה של הפרטיות כזכות משפטית, את 

הבסיס העיוני שלה, את חולשתה בעידן המידע, את גורלה של האנונימיות בסביבה 

של רשת דיגיטלית, ואת המעקב במקום העבודה.

ד”ר מיכאל בירנהק הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. 

כיהן כיו”ר הוועדה המשפטית של המועצה הציבורית להגנת הפרטיות, היה חבר 

בוועדה לבדיקת ההסדר של מאגרי מידע, ושימש כיועץ לאיחוד האירופי בנושא 

הגנת הפרטיות בישראל. 

בעטיפה: “Lejla Bulja Sokolović  “clonexistence, סרייבו.

 דימוי מתוך תערוכת COEXISTENCE ביוזמת מוזיאון על התפר, 

מוזיאון חברתי לאמנות עכשווית, ירושלים.
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