
דיני סייבר ברמה הגלובאלית 
התפתחויות עכשוויות: והישראלית

כוריאל-ד דבורה האוסן"עו
9.2.2016





2014דצמבר , פרשת סוני

"הראיון"








24.11.14

פורצים את " שומרי השלום"•
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ב"האמירה הרגולטורית בתוך ארה



NEW TOOLS, NEW RULES



הנחת היסוד

הבינלאומי והמדינתי משקפים את  המשפט 
.האינטרס של מדינות וארגונים איזוריים



אמנות בינלאומיות) 2( מערכת הבטחון  ) 1(
הקולקטיבי במרחב הסייבר

טרור מקוון) 4( הסדרים איזורים) 3(



ישראל





?למה הוא מתכוון) 1(•

?מה נעשה עד כה בחקיקה וברגולציה אחרת) 2(•

לאן פני מערכת הרגולטורית של ישראל ) 3(•
?בהקשר של דיני הסייבר



הסדרה הסייבר בישראל  





)מדיניות–משפטיות (בין הסוגיות המאתגרות 

1
מי אחראי על ההסדרה מבחינת המוסדות הבינלאומיים  •

?    וכיצד להסדיר–והמדינתיים 

2
?כיצד מפתחים הגדרות יסוד•

3
שחקנים  , בעיית הייחוס–התמודדות עם נושאים מהותיים•

חופש הביטוי, שאינם מדינות

4
אכיפת נורמות משפטיות במישור הבינלאומי•
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?כיצד פועל המשפט הבינלאומי

מנהג

עקרונות  
כלליים

אמנות

כתבי  
מלומדים
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הגדרות

"הגנת סייבר"

אבטחת 
מידע

דיני  
תשתיות  
תקשורת

דיני  "
"משתמשים

הגנה על 
פרטיות  

מידע



3811החלטה 
קידום היכולת הלאומית במרחב הקיברנטי  

-"סייברביטחון "
,מדיניות

ניהול  , הנחיות, פעולות, מנגנוני אבטחה
,סיכונים וכלים טכנולוגיים

שנועדו להגן על המרחב הקיברנטי ושנועדו  
.לאפשר פעולה בו



3611החלטה 

המתחם-" מרחב הסייבר"
שנוצר או מורכב מחלק או , הפיזי והלא פיזי

:מכל הגורמים הבאים
רשתות  , מערכות ממוכנות ממוחשבות

, מידע ממוחשב, תוכנות, מחשבים ותקשורת
תוכן שמועבר באופן

נתוני תעבורה ובקרה  , ממוחשב
.והמשתמשים של כל אלה



מנגנון הבטחון הקולקטיבי  ) 1(
ם"במגילת האו



(4)2, ם"מגילת האו

All members shall refrain in their 
international relations from the threat 
or use of force against the territorial 
integrity or political independence of 
any state, or in any other manner 
inconsistent with the Purposes of the 
United Nations.
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51

• Nothing in the present  Charter shall 
impair the inherent right of individual or 
collective self-defense if an armed 
attack occurs against a Member of the 
UN, until the Security Council has taken 
measures necessary to maintain 
international peace and security.
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מקדימה
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NEW TOOLS, NEW RULES



2013, מדריך טאלין



"מתקפת סייבר"
RULE 30

A cyber attack is a cyber operation, 
whether offensive or defensive, that is 
reasonably expected to cause injury or 

death to persons or damage or 
destruction to objects.

29



)11כלל ("שימוש בכוח"הגדרת 

A cyber operation 
constitutes a use of 
force when its scale 
and effects are 
comparable to non-
cyber operations 
rising to the level of a 
use of force. 

(ICJ Nicaragua 1986)

) 13כלל (הגנה עצמית 

A State that is the 
target of a cyber 
operation that rises to 
the level of an armed 
attack may exercise its 
inherent right of self-
defense.

(Stuxnet 2010)



?פרשת סוני





ממשלות ספורות –אין עדיין פרקטיקה 
מצהירות מדיניות

ב"ארה
הולנד
בריטניה
ישראל



סייבר הוא גורם , מרחב לחימה נוסף
תומך



-הקולקטיבי במרחב בטחוןה' גיבוש מע
ממצאי התהליך של מדריך טאלין

ל ודיני המלחמה אכן חלים במרחב"המשב•
הסכמת מדינות וצבאות•
ל שהוא משפטי בעיקר"השקת דיון ציבורי בינ•
ניתוח יסודי של סוגיות וגיבוש הגדרות•
קווים אדומים/ ציפיות / וודאות •



אמנות בינלאומית) 2(



צדדיות-מספר יוזמות רב
האמנה נגד פשע 

2001, מקוון

Tallinn 2.0, 2016

UN Sec’y-Gen’l
GGE, 2015

טיוטת האמנה  
,של סין ורוסיה

2011

ITU-תקינה 
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2001, אמנת בודפשט

עיוות מידע אסור 
)4' ס(

התערבות  
אסורה בהעברת 

)3' ס(מידע 

גישה אסורה 
מחשב ' למע
)2'ס(

תכנים  –IIIחלק 
אסורים

התערבות 
אסורה במערכות  

)6' ס(מחשב 



1995-ה"תשנ, חוק המחשבים
)סעיף ההגדרות(

מחשבאו הפרעה למחשב או לחומר שיבוש •
כוזבמידע כוזב או פלט •
כדיןחדירה לחומר מחשב שלא •
לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרתחדירה •



רגולציה בהיקף רחב דרך הנורמות באמנת  
בודפשט

40



Tallinn 2.0 Topics

•Sovereignty
•Jurisdiction
•Due Diligence
•Prohibition of 

Intervention
•State Responsibility
•Responsibility of IOs
•Human Rights Law
•Air Law
•Space Law

•Diplomatic Law
•Law Applicable to 

Peacekeeping Operations
•International 

Telecommunications Law
•Cyber Operations Not Per Se 

Regulated by International Law
–Cyber espionage
–Private sector cyber operations

•Updates to Tallinn 1.0

N A T O  U N C L A S S I F I E D

T HE  C Y B E R  WAR F AR E  M AN U AL :  A  D E T AI L E D  AS S E S S M E N T



הסדרים איזוריים) 3(



ו"נאט5' ס
72. Our policy also recognises

that international law, 
including international 
humanitarian law and the UN 
Charter, applies in 
cyberspace. ..We affirm 
therefore that cyber defence
is part of NATO's core task of 
collective defence. 

A decision as to when a cyber 
attack would lead to the 
invocation of Article 5 would 
be taken by the North 
Atlantic Council on a case-by-
case basis.





Network Directive–" רגולציה אזורית"



Privacy Directive-"רגולציה איזורית"



"מלחמות המידע: "ד שרמס"פס



48
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מידע 
מאוחסן
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בשנים הקרובות" מלחמות המידע"

ד מיקרוסופט"פס

פעילות ה-NSA

שרמס וביטול הסדר ד "פס
-ה

SAFE HARBOR

ד "פסGoogle")  הזכות
"להישכח



רוסיה ומדינות אחרות



מערכות אכיפה של רגולציית סייבר במישור הבינלאומי

NATO

Cybercrime 
Convention

Interpol

ISACs
(Information 
Sharing and 

Analysis Ctrs)
CERTs + 
CSIRTs

Europol’s 
European 

Cyber Crime 
Center

US bilateral 
treaty 

mechanisms 
(Japan, India)

Strategic 
Alliance 

Cyber Crime 
WG
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הפסקה



:  סימטרית של תשתיות קריטיות-החשיפה הא
האפשרות של טרור מקוון

55



UNSC 2178 (2014)
…underlining the need for 
Member States to act 
cooperatively to prevent 
terrorists from exploiting 
technology, communications 
and resources to incite 
support for terrorist acts, 
while respecting human 
rights and fundamental 
freedoms and in compliance 
with other obligations under 
international law…
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מתוך הצעת החוק המאבק  " מעשה טרור"הגדרת 
2015, בטרור



פגיעה ברכוש שגרמה  , פגיעה חמורה ברכוש) ג(
או שעלולה לגרום לפגיעה חמורה בשלום הציבור  

או פגיעה ברכוש שהיה בה  , או לנזק כלכלי חמור
או עלול להיות בה משום פגיעה חמורה במוסדות  

;השלטון

במערכות או  , פגיעה חמורה בתשתיות) ד(
פגיעה  , או שיבוש חמור שלהם, בשירותים חיוניים

או פגיעה  , חמורה בכלכלת המדינה או בסביבה
בסביבה שגרמה או בסביבה שגרמה או שעלולה 

;לנזק כלכלי חמורלגרוםלגרום 



ישראל





?למה הוא מתכוון) 1(•

?מה נעשה עד כה בחקיקה וברגולציה אחרת) 2(•

לאן פני מערכת הרגולטורית של ישראל ) 3(•
?בהקשר של דיני הסייבר



0xOmar  , 2012ינואר





חקיקה  –הסדרת דיני הסייבר בישראל 
)1(והחלטות ממשלה 

חוק  
,  המחשבים

–ה "התשנ
1995

חוק הגנת  
,  הפרטיות

–א "התשמ
1981

החלטות  
ממשלה  

3611 ,2443 ,
2444

חוק להסדרת  
הבטחון  
בגופים 
,  ציבוריים

1998-ח"תשנ

החלטת 
ועדת  

השרים  
,84/ב

2002





חקיקה  –הסדרת דיני הסייבר בישראל 
)2(והחלטות ממשלה 

חוק התקשורת  
בזק (

,  )ושידורים
–ב "התשמ

1982

חוק הפיקוח על  
,  יצוא ביטחוני

–ז "התשס
2007

-, חוק העונשין
-ז "התשל

1977

חוק לעידוד 
מחקר ופיתוח  

,  בתעשיה
-ד "התשמ

1984



הסדרה כללית





-החלת הדין במרחב ברמה המושגית 
תפיסתית

-

שרשרת המזון

תחבורה ציבורית

חקלאות

שירותי חירום

תעשיית התרופות

+
היערכות צבאית

ל"אסטרטגיית צה–

  המגזר הפיננסי
–2443
361בנק ישראל –
טיוטת שוק ההון–

מגזר הבריאות
–2443
ל"הוראת מנכ–

תשתיות קריטיות
84'ב–



2015מרץ , 361הנחיית בנק ישראל 



בישראלהגנת מידע

,  הגנת הפרטיותחוק •
1981–א "התשמ

חלק ממשרד המשפטים •
לא מטה הסייבר–







נושאים חדשים וחמים2

 מסמך מדיניות  (הסדרת מקצועות הסייבר
31.12.2015(

שינוי במדיניות של המסמך על הייצוא







יעדי האסדרה

לוודא רמת בסיס  •
מקצועית מספקת 

.מקצועשל בעלי 

גישת  "•
"ת/החשמלאי

הגנה על הציבור  •
מפני בעלי מקצוע 

אשר  , לא מיומנים
עשויים להסב נזק  

פיזי או , כלכלי
.אחר



רמות מומחיות3



ד עזרא"פס-לסיום החלק הישראלי

 2015דצמבר

דיון תקדימי במהות התקשורת הדיגיטלית

פ חוק המחשבים"עבירות מחשב ע

  הצורך בהרחבת ההגדרות



לסיכום



:  בדיני סייבר בינלאומייםסוגיות 
נורמאטיבית מתפתחת  מערכת 

והמוסדות שתומכים בהן  

הסדרים ) 3(
איזורים

אמנות ) 2(
בינלאומיות

מערכת ) 1(
הבטחון  

הקולקטיבי  
במרחב הסייבר

ישראל) 5( טרור מקוון) 4(



בין הסוגיות המאתגרות

1
מוסדות הבינלאומיים ומדינות מקדמים הסדרה בתהליכים  •

של ההסדרה" מגזריציה"מגוונים ותוך 

2

החלטות ממשלה  , אמנת בודפשט(הגדרות יסוד מתפתחת •
)  בישראל

3
,  עבירות מחשב, ייחוס–ההתמודדות עם נושאים מהותיים•

עדיין מאתגרת-חופש הביטוי, שחקנים שאינם מדינות

4
תלוית הקשר  –סוגיית האכיפה •

83



ישראל

1
,  הרשות קמה,  מטה הסייבר מוביל–תחילת הסדרה •

התנגשויות

2
)מידע, בטחון סייבר, מרחב הסייבר(הגדרות יסוד קיימות •

3
אין עדיין מדיניות סדורה ופומבית•

4
מגזריזציה•

84



הנחת היסוד

הבינלאומי והמדינתי משקפים את  המשפט 
.האינטרס של מדינות וארגונים איזוריים



.תודה רבה
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