
רגולציה בינלאומית
של מרחב הסייבר

יזמות  , טכנולוגיה: אבטחת מידע וסייבר
ורגולציהעסקית 

אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למשפטים



:  בדיני סייבר בינלאומייםסוגיות 
נורמאטיבית מתפתחת  מערכת 

והמוסדות שתומכים בהן  

הסדרים ) 3(
איזורים

אמנות ) 2(
בינלאומיות

מערכת ) 1(
הבטחון  

הקולקטיבי  
במרחב הסייבר

טרור מקוון) 5( משילות  ) 4(
באינטרנט



בין הסוגיות המשפטיות המאתגרות

1
מי אחראי על ההסדרה מבחינת המוסדות הבינלאומיים  •

?    וכיצד להסדיר–והמדינתיים 

2
?כיצד מפתחים הגדרות יסוד•

3
שחקנים שאינם  , ייחוס–התמודדות עם נושאים מהותיים•

חופש הביטוי, מדינות

4
אכיפת נורמות משפטיות במישור הבינלאומי•
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הגדרות

"הגנת סייבר"

אבטחת 
מידע

דיני  
תשתיות  
תקשורת

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  , ממוחשבותמערכות ממוכנות 

, ממוחשבמידע, תוכנות, תקשורתמחשבים ו
תוכן שמועבר באופן

נתוני תעבורה ובקרה  , ממוחשב
.של כל אלההמשתמשיםו



פרשת סוני












ב"האמירה הרגולטורית בתוך ארה



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
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“Houston, we have a problem.”
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2013, מדריך טאלין



  התהליך המוביל
במישור הבינלאומי כעת

ל במרחב"בוחן את החלת הדין הבינ

היקף-
הסדר הבטחון –" מתקפה("רגישות לגבולות הדין -

)הקולקטיבי
)מנהג(קשב לצרכי מדינות  -



"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.
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)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 
)הולנד(מצהירות מדיניות 

A serious, organised cyber attack on 
essential functions of the state could 
conceivably be qualified as an ‘armed 

attack’ within the meaning of article 51 of 
the UN Charter if it could or did lead to 
serious disruption of the functioning of 

the state or serious and long-lasting 
consequences for the stability of the 

state.



הנורמטיבית של בטחון  ' גיבוש המע
ממצאי התהליך של -קולקטיבי במרחב 

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 •



?כיצד פועל המשפט הבינלאומי

מנהג

עקרונות  
כלליים

אמנות

כתבי  
מלומדים

27



אמנות בינלאומית) 2(
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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 



רגולציה בהיקף רחב דרך הנורמות באמנת  
בודפשט
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ITU-T X.1205-רגולציה דרך תקינה 
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Tallinn 2.0 Facts

• Project hosted by NATO CCD COE 2013-2016

• Deepens the analysis of peacetime international law

– Current Rules 1-9

• Will result in the second, expanded edition of the 
Tallinn Manual

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



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. Cyber attacks can 
reach a threshold that threatens 
national and Euro-Atlantic 
prosperity, security, and 
stability. Their impact could be 
as harmful to modern societies 
as a conventional attack. 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"



!הפסקה



משילות באינטרנט



INTERNET GOVERNANCE PRINCIPLES

Internet governance should be built on 
democratic, multistakeholder processes, ensuring 
the meaningful and accountable participation of 

all stakeholders, including governments, the 
private sector,  civil society, the technical 

community, the academic community and users.
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חופש הביטוי והעברת המידע מעבר 
לגבולות ריבוניות

• Everyone has the right to freedom of opinion and 
expression; this right includes freedom to …seek, 
receive and impart information and ideas through 
any media and regardless of frontiers. [UD19]                 

• Interference to electromagnetic communications is 
prohibited [ITU 45, RR 1]
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אתגר רגולטורי עולמי–משילות באינטרנט 

45



World Conference on Int’l 
Telecommunications (WCIT)-12
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47

The decisions taken in Dubai in December 
have the potential to put government 
handcuffs on the Net.

- Vinton Cerf
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Surprise
Article 3A
Revision
proposed 
by  UAE, 
Arab 
states, 
Russia, 
China
(5/12)



-מה בעצם עמד להכרעה ב
WCIT?

50

single governing 
body with 
increased 

authority for states

continued  
independence of 
the internet from 
global regulation

future of  
internet 

governance



שיקולי 
בטחון לאומי

חופש  
המידע



שיקולים של בטחון לאומי ואזורי
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שיקולים של חופש המידע
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האתגר של סמכות שיפוט באינטרנט
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STORED 
DATA
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טרור מקוון



Δ’s
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במדריך טאלין"טרור מקוון"
RULE 36

…. Cyber attacks, or the threat thereof, 
the primary purpose of which is to 

spread terror among the civilian 
population…. 
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"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.
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חשיבה על ההסדרה–תופעה מתפתחת 

1
הבחנה בין פעולות תמיכה ופעולות  •

)עמותות' דוג(ישירות עם תוצאה בפועל 

2 סימטריות מוגברות-יכולות א•

3 חשיפה מוגברת של תשתיות קריטיות•
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2013מרץ 
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התוצאה
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סימטרית של תשתיות קריטיות-החשיפה הא
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UNSC 2178 (2014)
Expressing concern over the increased 
use by terrorists and their supporters of 
communications technology for the 
purpose of radicalizing to terrorism, 
recruiting and inciting others to commit 
terrorist acts, including through the 
internet, and financing and facilitating 
the travel and subsequent activities of 
foreign terrorist fighters, and 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 



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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לסיכום



:  בדיני סייבר בינלאומייםסוגיות 
נורמאטיבית מתפתחת  מערכת 

והמוסדות שתומכים בהן  

הסדרים ) 3(
איזורים

אמנות ) 2(
בינלאומיות

מערכת ) 1(
הבטחון  

הקולקטיבי  
במרחב הסייבר

טרור מקוון) 5( משילות  ) 4(
באינטרנט



בין הסוגיות המשפטיות המאתגרות

1
מי אחראי על ההסדרה מבחינת המוסדות הבינלאומיים  •

?    וכיצד להסדיר–והמדינתיים 

2
?כיצד מפתחים הגדרות יסוד•

3
שחקנים שאינם  , ייחוס–התמודדות עם נושאים מהותיים•

חופש הביטוי, מדינות

4
אכיפת נורמות משפטיות במישור הבינלאומי•

74



.תודה רבה
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