
היעדרה של אמנה בין־לאומית 
המסדירה פעילות התקפית 

במרחב הקיברנטי
בכוחם של אירועים משמעותיים בזירה הבין לאומית להביא את דרגי מקבלי ההחלטות לנסח 
ולאשרר אמנות בין לאומית. חשוב כי מקבלי ההחלטות הישראליים במערכת הביטחונית 
ומחוצה לה ישאלו מה יכולה להיות המשמעות של  חתימת ישראל על אמנה בין־לאומית 
שתגביל את השימוש בסייבר ככלי התקפי, בין אם מרצון או כתוצאה מלחץ בין־לאומי, ומהם 

האינטרסים הישראליים שחשוב שיישמרו ויקודמו במסגרתה

המאה  בשלהי  העולם  את  שפקדה  הטכנולוגית  המהפכה 
ה־20 וביתר שאת בתחילת המאה ה־21 שינתה את המציאות 
והקישוריּות  התעצמו  המחשבים  שמעבדי  ככל  האנושית. 
ביניהם נהייתה סבוכה יותר, כך העולם הפך לכפר גלובלי שבו 
חשיבותם של גבולות בין־לאומיים פיזיים היטשטשה. מציאות 
בזירה  הן  זו השפיעה רבות על תפקודה של המדינה –  חדשה 
הפנימית אל מול אזרחיה והן בזו החיצונית ביחסים שבינה ובין 
מדינות אחרות. כתוצאה מכך, מרכזי הכובד המדינתיים נמדדו 
המסורתיים  החומריים  המשאבים  באמצעות  רק  דווקא  לאו 
עוצמה  של  ְסֶפרות  על־ידי  גם  אלא  טבע,  ומשאבי  שטח  כגון 
עימה  הביאה  זו  חדשה  מציאות  ומידע.1  טכנולוגיה  כגון  רכה 
אין־ הכמעט  הנגישות  הוא  שבהם  והחשוב  רבים,  יתרונות 
החיים.  ברמת  מהותי  לשיפור  מכך  וכתוצאה  למידע  סופית 
חדשה  קטגוריה  גם  הולידה  הטכנולוגית  החדשנות  מאידך, 
וחשאיים, אשר שינו את שדה הקרב  נשק, אימתניים  כלי  של 
ואפשרו, לראשונה, לשחקנים חלשים לאיים על מדינות גדולות 

וחזקות מהם בהרבה.
"ָלְחָמה  הכולל  השם  את  קיבלה  החדשה  הלחימה  צורת 
רבות  שמדינות  לכך  הביאו  הרבים  ויתרונותיה  קיברנטית" 

כדיסציפלינה  הכירוה  ואף  השונים  הלחימה  בממדי  שילבוה 
כתווך  בסייבר  שנעשה  הנרחב  השימוש  אף  על  אך  עצמאית.2 
בו  השימוש  השנים  שעם  ההערכות  ולמרות  לחימה,  ואמצעי 
בניגוד לאמצעי לחימה אחרים, מרחב  יתגבר,  ובאמצעותו רק 
לחימה זה נותר ללא אמנה בין־לאומית המסדירה את "המותר 
של  שורה  מציף  זה  בתווך  השימוש  זאת,  לאור  בו.3  והאסור" 
הדין  החלת  וביניהן  חדשות,  ומשפטיות  מוסריות  שאלות 
והמתרחשות  במסגרתה  המבוצעות  פעולות  על  הבין־לאומי 
שאלות  שתי  לבחון  מתבקש  זו,  מציאות  לנוכח  באמצעותה. 
בין־לאומית  אמנה  של  להיעדרה  הסיבות  מהן  מהותיות: 
המסדירה את החלת הנורמות של הדין הבין־לאומי על פעילות 
התקפית במרחב הקיברנטי? בהסתמך על אירועי העבר, באילו 

נסיבות עשויה אמנה כזאת להיות מנוסחת ומאושררת?
השאלה הראשונה נוגעת להנחת העבודה של מאמר זה, שלפיה 
למדינות העושות שימוש בסייבר כאמל"ח התקפי אין אינטרס 

לחתום על אמנה בין־לאומית, מהסיבות שלהלן:
את  לווסת  שניתן  וממדי  רב־תכליתי  כלי  הוא  הסייבר  	•
הכלים"  ב"סל  חשוב  אמצעי  משמש  הוא  כך  בשל  עוצמתו. 
העומד לרשות מקבלי ההחלטות המדינתיים. קשה לראות 

* יש לציין כי למרות העובדה שאף מדינה לא נטלה על עצמה אחריות לשלוש תקיפות הסייבר, הדעה הרווחת בפרסומים הגלויים )הן 
באקדמיה והן בתקשורת( היא שהתוקפים הם כמצוין כאן.

                התוקף / הנתקף

 סוג התקיפה

ארצות־הברית / איראן
רוסיה / אסטוניה

רוסיה / אוקראינה
איראן / ערב הסעודית

סייבר *
החדרת וירוס סטוקסנט לתוכנית 

הגרעין האיראנית
)התקיפה יוחסה לפעולה משותפת 

של ארצות־הברית וישראל(

תקיפת תשתית המחשוב תקיפת אתרי ממשל
של חברת הנפט עראמקו 

תקיפת שני בתי זיקוק של כיבוש חצי האי קריםחיסולו של גנרל קאסם סלימאניקינטית
חברת הנפט עראמקו 
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רס"ן )מיל'( נתן לסט, שירת כ־15 שנה 
בצנזורה לעיתונות ותקשורת

ורסטילית  כה  יכולת  להגביל  מוכנים  יהיו  אשר  מנהיגים 
מהעברת  החל  פעולות,  של  רחב  מגוון  להם  המאפשרת 

מסרים סמויים וכלה בפגיעה בתשתיות לאומיות; 
של  הרבים  רבדיו  בין  והקישוריות  הטכנולוגית  מורכבותו  	•
ממד הסייבר מייצרים סבך משפטי ההופך את ניסוחה של 

כל אמנה בנושא למשימה כמעט בלתי אפשרית; 
מאתגר  הפוסט־מודרנית  האסכולה  של  המחשבה  הלך  	•
"הכרעה"  המושגים  של  והמוכרות  הישנות  ההגדרות  את 
ו"ניצחון", לפעמים עד כדי פגיעה בהגדרת מטרות המלחמה. 
לדעתי, הפעלה מושכלת של סייבר כאמצעי לחימה מאפשרת 
למדינות להשיג את אותן מטרות חמקמקות מהעולם הישן 

בלי לפגוע בנרטיב החדש.
בנוגע לשאלה השנייה, יש להניח שרק תקיפת סייבר שתגרום 
לחלופין,  או,  אזרחיות  בתשתיות  משמעותית  פיזית  לפגיעה 
כזרז  תשמש  תמימים,  אזרחים  של  נסבל  בלתי  חיים  לאובדן 
את  תגביל  אשר  בין־לאומית  אמנה  ואשרור  חתימה  לניסוח, 

השימוש באמל"ח הסייבר.4
התגובות  בין  השוואה  נערכה  העבודה  הנחות  את  לבחון  כדי 
התגובות  ובין  קינטיים,  באמצעים  שבוצעו  תקיפות  לשלוש 
המקרה  למעט  סייבר.  כלי  באמצעות  שבוצעו  תקיפות  לשלוש 
הרוסי, התוקפים והקורבנות שנבחרו זהים. )ראו טבלה בעמ' 42(.

שילוב הסייבר בדוקטרינה הצבאית
של המדינות שלהן יוחסו התקיפות

מסמך  את  האמריקני  הביטחון  משרד  פרסם  ב־2018 
ארצות־ כי  ללמוד  ניתן  וממנו  שלו  המעודכן  האסטרטגיה 
הברית רואה בסייבר מרחב לחימה ככל מרחב לחימה אחר שבו 
ניתן לאסוף מודיעין, להפעיל מנגנוני הגנה ואף לבצע פעולות 
תקיפה.5 ב־2010 פרסמה רוסיה באתר האינטרנט של הקרמלין 
את האסטרטגיה הצבאית העדכנית שלה ובה נכתב כי הסייבר 
הוא חלק מארגז הכלים המדינתי שנועד להגן על האינטרסים 
של רוסיה ושל בעלי בריתה.6 יש לציין כי תפיסה זו משתלבת 
היטב עם הדוקטרינה הרוסית המוכרת כ"דוקטרינת גרסימוב" 
הטוענת שעל־מנת להשיג את יעדי המלחמה, בלוחמת דור רביעי 
יש לעשות שימוש במגוון טקטיקות אזרחיות כאשר הדגש הוא, 
בין היתר, על השימוש באוכלוסיות מקומיות פרו־סובייטיות, 

בטכנולוגיה, במידע, בדיפלומטיה, בכלכלה ובתרבות.7 
שלה,  הצבאית  הדוקטרינה  את  מלפרסם  נמנעת  שאיראן  אף 
ניתוח שלל האמירות, ההתבטאויות והנאומים של מנהיגיה, עם 
הביטחון  מערכת  את  המרכיבים  הגופים  תפקידי  מהות  הבנת 
אותה.8  המרכיבים  לעקרונות  בנוגע  תובנה  מספקים  שלה, 
הקמת  על  ח'אמנאי,  עלי  העליון,  המנהיג  הכריז   2012 במרס 
אסטרטגיית  ליישם  שבאחריותה  עליונה"  סייבר  "מועצת 
פעולה אחידה ומוכללת לזירת הסייבר. בבסיסה של התוכנית 

האיראנית עמדו שני נדבכים – ההגנה וההתקפה. 
על  ולהגן  המשטר  על  להגן  מטרות:  שתי  היו  ההגנתי  לנדבך 
תשתיות מחשוב איראניות. באשר לנדבך ההתקפי, מהאיומים 
ניתן  רשמיים,  איראניים  דוברים  מפי  השנים  במהלך  שנשמעו 
להבין כי ההנהגה האיראנית רואה בסייבר חלק מארגז הכלים 
לאסוף  יכולה  היא  שבאמצעותם  המדינתיים  הא־סימטריים 

מודיעין ולתקוף אויבים גדולים וחזקים ממנה בהרבה.9
מהאמור לעיל ניתן ללמוד כיצד שלוש המדינות )רוסיה, ארצות־
יכולות  בעלת  נחשבת  עצמה  בפני  אחת  שכל  ואיראן(,  הברית 
מתקדמות בתחום הסייבר, רואות בממד זה תווך לחימה מרכזי 

בכל עימות עתידי.

אמנות בין־לאומיות העוסקות בדיני
מלחמה – מהן ומדוע לחתום עליהן?

על  להגן  היא  הבין־לאומי  בדין  ההומניטרי  המשפט  מטרת 
המלחמה  דיני  צבאי.  עימות  בעת  אזרחיות  ותשתיות  אזרחים 
את  זה  המשלימים  סוגים  לשני  מתחלקים  הבין־לאומי  בדין 
זה, ה־jus ad bellum וה־jus in bello. בעוד הראשון קובע 
המדיניות  לקידום  כמכשיר  בכוח  לשימוש  הקריטריונים  את 
של המדינה ושואל מתי מדינה רשאית להשתמש בכוח, השני 
עימות  במסגרת  שימוש  בו  לעשות  ניתן  שבו  לאופן  מתייחס 
עיקריות.  מטרות  שתי   jus in belloל־ בבסיסו,  מזוין.10 
הנמצאים  תמימים  אזרחים  על  להגן  הרצון  היא  הראשונה 
באזורי עימות, השנייה היא השאיפה לרדד את רמת האלימות 
המתרחשת במהלך סכסוך מזוין וזאת באמצעות איסור שימוש 
אמנות  נכתבו  השנים  במהלך  כך,  לצורך  מסוימים.  נשק  בכלי 
הצרכים  בין  לאזן  ושנועדו  מלחמה  בדיני  העוסקות  שונות 

הצבאיים לשיקולים ההומניטריים של המלחמה.11

הביאו  השנייה  העולם  מלחמת  בעקבות  שנגרם  העצום  ההרס 
ביותר בקידומו של המשפט ההומניטרי בדמות  לזינוק הגדול 
היתר  בין  בהמשך,  ב־1949.  שנחתמו  ז'נבה  אמנות  שלוש 
בתגובה לאירועים שהתרחשו במסגרת המלחמה הקרה, נוסחו 
ואושררו אמנות שונות כגון אמנת הנשק הכימי, האמנה בדבר 
הפצת  למניעת  והאמנה  מסוימים  קונוונציונאליים  נשק  כלי 

נשק גרעיני.
כדי להבין מדוע מדינות מוכנות לחתום על אמנות בין־לאומיות 
שמחד מעניקות להן תועלת אך מאידך עלולות להגביל אותן, 
חוקרים מהאקדמיה הציעו תיאוריות שונות. במאמרה סוקרת 
מדינות  שבגינן  הסיבות  מכלול  את  דוטון  איבון  המשפטנית 
שיש  גורסת  דוטון  בין־לאומיות.   אמנות  על  לחתום  מוכנות 
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במרס 2012 הכריז המנהיג העליון, 
עלי ח'אמנאי, על הקמת "מועצת 

סייבר עליונה" שבאחריותה 
ליישם אסטרטגיית פעולה אחידה 
ומוכללת לזירת הסייבר. בבסיסה 
של התוכנית האיראנית עמדו שני 

נדבכים – ההגנה וההתקפה



על  חותמות  שמדינות  הטוענים  חוקרים 
שתי  של  משילוב  או  אחת  מסיבה  אמנות 

סיבות עיקריות:
מוכנות  יהיו  מדינות  רציונליות.  סיבות 
לחתום על אמנה בין־לאומית אם "מחיר" 
לתועלת  יחסית  נמוך  עליה  ההתחייבות 

המופקת מעמידה בתנאיה;
סיבות לחץ חיצוניות. גם אם מדינה תיפגע 
מחתימה על אמנה ומחיר העמידה בתנאיה 
"לא משתלם", ניתן לשכנע את מנהיגיה כי 
בין־ בנורמות  העוסקות  אמנות  אשרור 
לעשות  והראוי  הנכון  הדבר  הוא  לאומיות 
תיחשב  שמדינתם  מעוניינים  והם  במידה 

כשחקן לגיטימי במגרש הבין־לאומי.12
מאנטילה  ג'ובאני  מביא  זו  לטענה  חיזוק 
שבעטיין  הסיבות  את  הסוקר  במאמרו 
אמנת  על  חתמו  ובריטניה  ארצות־הברית 
בשתי  מדובר  לטענתו,  ב־1949.  ג'נבה 

סיבות השלובות זו בזו:
את  ישרתו  אשר  מטרות  להשיג  כדי  	•

האינטרסים שלהן.
בין־ חברתיים  ערכים  קבלת  מתוך  	•
במשפחת  להיכלל  ועל־מנת  לאומיים 

העמים.13 
גורן  ונילסו  היצ'נס  תרזה  של  במאמרן 
ניתחו וקטלגו החוקרות את המידע הזמין 
פעולה  שיתופי  )הסכמי   G2G הסכמי  על 
אזוריים  הסכמים  ועל  ממשלות(  בין 
)דהיינו בין ארגונים בין־לאומיים החברים 
בבריתות אזוריות(. מטרתן הייתה כפולה: 
לקבוע אילו סוגי מידע ממשלות מסכימות 
סוגי  אילו  להבין  כך  ומתוך  ביניהן,  לשתף 
מידע הן שומרות לעצמן. המחקר מצא כי 
בקטגוריה של G2G קיימים 196 הסכמים 
 116 בין  הסייבר  בתחום  פעולה  לשיתופי 
 2,349 חתמו  שעליהם  שונות  מדינות 
בריתות  חברי  בין  זאת,  לעומת  נציגים. 
סייבר.  הסכמי   6,254 קיימים  אזוריות 
היצ'נס וגורן מנתחות את המידע שאספו, 
בין היתר על־פי נושאי ההסכמים, המדינות 

החותמות על ההסכמים והארגונים הבין־לאומיים שבמסגרתן 
נחתמו ההסכמים.

גדול  מספר  שבהן  לעבר,  בניגוד  כי  מלמד  הטבלאות  ניתוח 
של מדינות היו שותפות לחתימה על אמנה בין־לאומית אחת 
ג'נבה(, בתחום הסייבר ניכרת  )לדוגמה, אמנת האג או אמנת 
צדדים  שלהם  הסכמים  של  גדול  מספר  על  לחתום  העדפה 
תחום  מורכבּות  שתיים:  הן  לכך  הסיבות  להבנתי,  רבים.14 
זאת,  בעקבות  השונות.  המדינות  בין יכולות  והשוני  הסייבר 
ומתן  משא  לנהל  לקברניטים  מאפשר  הסכמים  של  רב  מספר 
עם כל שותף בנפרד ולקצור דיווידנדים שונים מכל הסכם. ואם 
כך הם הדברים, ניתן להסיק כי מורכבותו ויכולותיו של הסייבר 
ההחלטות  מקבלי  ודרגי  הבין־לאומית,  הפרדיגמה  את  שינו 

רואים בכל הסכם הזדמנות לקדם אינטרסים ייחודים.

)סך  נושאים  על־פי  ההסכמים  של  מספרית  חלוקה   :1 תרשים 
2,349 חתימות(:

)*מדינות שחתמו על מעל 25 הסכמי שיתוף פעולה(

תרשים 2: חלוקה על־פי מדינות* 

יתרונותיו של הסכם סייבר
וחולשות  תקיפות  סוגי  תוקפים,  אודות  על  ידע  שיתוף   .1
גנריים,  בנושאים  פעולה  שיתוף  על  הוא  )הדגש  אפשריות 
מידע  מקורות  לסכן  היכול  ספציפי  מידע  חשיפת  ללא 

ייחודים(;
שיתוף ידע על תשתיות תקיפה, וירוסים ספציפיים וחולשות   .2
היכול  ממוקד  מודיעין  העברת  על  הוא  )הדגש  מוכרות  לא 

לחשוף מקורות מידע ייחודים(;
מו"פ  )חמ"לים,  משותפים  משאבים  של  ותפעול  בנייה   .3
וכדומה( על־מנת לזהות תקיפות בהתהוות ולתת להן מענה 

מהיר ואפקטיבי;
הדדי  לאיפוק  מסייע  הסכם  על  חתימה   – המערכת  הרגעת   .4
ולניקוי האשמות העלולות לעלות במהלך התקיפה או אחריה;
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שימוש בסייבר כחלק מבניית שיתופי פעולה ויחסי עבודה   .5
עם מדינות וארגונים זרים, לאו דווקא בהקשרי סייבר.

חסרונותיו של הסכם סייבר
המחויבות לעדכן את החתומים על ההסכם על אודות נוזקה   .1

שהתגלתה בטרם טופלה עלולה להוביל לשימוש בה לרעה;
אי־הפצת ידע על אודות חולשות מסייעת לפתח את תעשיית   .2
הסייבר המקומית, להגדיל את הסחר במוצרי הגנה ולשמור 

על מוניטין המדינה ויכולותיה מול מתחרים;
יכולות  לחשוף  עלול  שהתגלו  לנוזקות  בנוגע  מידע  שיתוף   .3
מסווגות ולגרום לפגיעה בביטחון מקורות ובשיטות איסוף 

ייחודיות;
חתימה על הסכם עלולה להוביל לדרישה   .4
בין־לאומיים  פיקוח  מנגנוני  להקים 
הגנתיות  סייבר  יכולות  על  שיפקחו 
יכולות  המפתחות  מדינות  והתקפיות. 
אלה לא ירצו להסתכן בחשיפת יכולותיהן 

ובאפשרות שהן יועתקו על־ידי אחרים;
מלחמה  בדיני  העוסק  הסכם  על  חתימה   .5
להגדיר  הצדדים  את  לחייב  עלולה 
כוחני"  "אקט  נחשבות  פעולות  אילו 
 Casus" להיחשב  עלולות  מכך  וכתוצאה 
רבות  מדינות  למלחמה(.  )עילה   "belli
"הקו  מעדיפות לא לחשוף מהו מבחינתן 
תוקף,  נגד  להגיב  אותן  שיאלץ  האדום" 
דעת  לשיקול  הדבר  את  להשאיר  אלא 

המנהיגים בהתאם לנסיבות ולזמן.

מדריך טאלין הראשון
אמנות  אודות  על  מאמר  לכתוב  ניתן  לא 
 The– "סייבר בלי להתייחס ל"מדריך טאלין
 Tallin Manual on the International
 .Law Applicable to Cyber Warfare

תקיפות  בעקבות  נולד  המדריך 
אסטוניה  נגד  שאירעו  הסייבר 
איננו  שהוא  אף  ועל  ב־2007, 
בכך  חשיבותו  בין-לאומית,  אמנה 
של  ביותר  המקיף  בניסיון  שמדובר 
לנסח  נאט"ו  תחת  החוסה  ארגון 
קווים לדמותו של הדין הבין־לאומי 

בנושא הסייבר כאמצעי לחימה.
–2009 השנים  בין  נכתב  המדריך 
ומומחים  חוקרים   20 על־ידי   2012
בעלי שם עולמי מהמדינות החברות 
המצוינות  מרכז  לבקשת  בנאט"ו, 
נאט"ו  ארגון  של  לסייבר  המשותף 
הבין־ הדין  אם  ובחן  באסטוניה, 
אף  סייבר.  תקיפות  על  חל  לאומי 
שכותביו לא ראו בו מסמך משפטי 
כמתווה  אומץ  לא  והוא  מחייב 
המדיניות של הארגון, המדריך היה 
את  לבחון  הראשון  המקיף  הניסיון 
רבה  חשיבות  לו  ויוחסה  הסוגיה 

בקהילה הבין־לאומית.15 

רוסיה: תקיפת הסייבר נגד אסטוניה אל מול 
הפלישה לחצי האי קרים

2007, בעקבות  ב־27 באפריל  נגד אסטוניה.  תקיפת הסייבר 
ברונזה  פסל  להעביר  אסטוניה  ממשלת  החליטה  ציבורי,  לחץ 
של חייל רוסי שהוצב במרכז העיר טאלין לאחר מלחמת העולם 
הפסל  העברת  בעקבות  באזור.  הצבאי  העלמין  לבית  השנייה, 
שתמכו  אסטוניים  לאומנים  בין  שנתגלעו  הדעות  וחילוקי 
פרצו  לה,  שהתנגדו  אסטוניה  תושבי  אתניים  לרוסים  במהלך 
באסטוניה הפגנות סוערות שבמהלכן נהרג מפגין רוסי. בימים 
הבאים הותקפו תשתיות מקוונות של מוסדות השלטון בסדרה 
של מתקפות סייבר והגישה אליהם נחסמה. 
המדינות  בין  נחשבת  שאסטוניה  העובדה 
ברשת  מידע  בהנגשת  בעולם  המתקדמות 
לתושביה גרמה לפגיעה קשה ביותר ביכולת 
הגיעו  חומרתה  ובשל  הממשל,  של  התפקוד 
גם  בהן  בעולם,  מדינות  מכמה  סייבר  צוותי 

ישראל, כדי לסייע לממשלה.
העדויות,  והצטברות  הנושא  חקירת  לאחר 
תנועת  על־ידי  לתקיפה  אחריות  נטילת  בהן 
העובדה  "נאשי",16  הרוסית-לאומית  הנוער 
שוגרו  שימוש  נעשה  שבהם  הסייבר  שכלי 
וחלק  והואיל  רוסיים,  צ'ט  וחדרי  מאתרים 
מכתובות ה־IP שהשתתפו בתקיפה השתייכו 
האצבע  ממשלתיים,  רוסיים  למוסדות 
המאשימה הופנתה לעבר הקרמלין.17 למרות 
התקיפה  את  לחקור  אסטוניה  של  בקשתה 
במשותף, במסגרת ההסכם המשפטי שנחתם 
סירב  הרוסי  הממשל  המדינות,  שתי  בין 
להשתתף בחקירה. בסופו של דבר, התוצאה 
הייתה  המתקפות  על  האחריות  בירור  של 
בסכום  שנקנס  רוסי  סטודנט  של  הרשעה 

מדריך טאלין. המדריך בחן אם הדין 
הבין־לאומי חל על תקיפות סייבר

תרשים 3: חלוקה לפי ארגונים בין־לאומיים אזוריים
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 תרשים 1: תצורות טקטיות אפשריות למפגש עם התקפת חזבאללה. הציווי לאחוז ביוזמה בלחימה הוא ציווי עליון

את  לכנות  מיהרו  העולמית  18בתקשורת  דולר.   1,640 של 
המתקפה "מלחמת הסייבר הראשונה", וההערכות היו כי 
שהיא  מה  על  למחות  רוסיה  ביקשה  התקיפה  באמצעות 

ראתה כפגיעה במורשתה.
אף שלכולם היה ברור כי מדובר בתקיפה מדינתית, חברי ארגון 
לדברי  לרוסיה.  שיוחסה  הסייבר  תקיפת  את  גינו  לא  נאט"ו 
מישהו,  לעבר  מאשימה  אצבע  להפנות  "בלי  בנאט"ו:  מקור 
באופן  אנשים.  כמה  של  מעשיהם  היו  לא  הללו  ]התקיפות[ 
ברור תקיפה זו נשאה את סימני ההיכר של משהו מרוכז הרבה 
שבפסגת  בכך  הסתכמה  הארגון  תגובת  זאת,  עם  יותר".19 
מדיניות  חבריו  אימצו   2008 באפריל  שהתקיימה  בוקרשט 
להגנת  הרשות  את  והקימו  בסייבר  הגנה  בנושא  אחידה 
הסייבר )CDMA( על־מנת לרכז את היכולות המבצעיות בין 

חברי הארגון.20 

יציבות  חוסר  של  תקופה  בעקבות  קרים.  האי  לחצי  הפלישה 
אימץ   2014 במרס  ב־1  רוסיה,  ובין  אוקראינה  בין  ומתיחות 
מהנשיא  שדרשה  החלטה  הרוסי  הפרלמנט  של  העליון  הבית 
פוטין להכניס כוחות צבאיים לאוקראינה ולכבוש בה שטחים. 
ויקטור  האוקראיני  שהנשיא  לאחר  ספורים  ימים  ואכן, 
על חצי  רוסיים החלו להשתלט  חיילים  ינוקוביץ' ברח מקייב, 
הרוסיים  הכוחות  על־ידי  הפרלמנט  כיבוש  לאחר  קרים.  האי 
הפדרציה  שבעקבותיו  במחלוקת  שנוי  עם  משאל  התקיים 

הרוסית סיפחה את חצי האי קרים.

התגובות בעולם למהלך הרוסי היו קשות מאוד. ברוב מכריע, 
האספה הכללית של האו"ם קיבלה החלטה לא מחייבת שפסלה 
סנקציות  הטילה  וארצות־הברית  האוקראיני  העם  משאל  את 
הריבונות  בהפרת  סייעו  או  הפרו  לדעתה  אשר  אנשים  על 
משאל  את  דחה  הוא  גם  האירופי  האיחוד  האוקראינית. 
רוסיה  עם  העת  באותה  שהתקיימו  השיחות  את  השעה  העם, 
יותר  בנושאים כלכליים, ואף שקל להטיל סנקציות מחמירות 
על רוסיה. יפן הודיעה על הטלת סנקציות על רוסיה והשעתה 

שיחות צבאיות שקיימה עימה באותה העת, בריטניה הגדירה 
את הצבעת משאל העם בחצי האי קרים כ"פרסה, לא חוקית 
 G8ה־( המפותחות  המדינות  של   G7ה־ וגוש  לגיטימית",  ולא 
ללא רוסיה( גינה את רוסיה והודיע   כי ייפסקו ההכנות לפסגת 

מערכת הבקרה של הצנטריפוגות שעמדה במוקד המתקפה של סטוקסנט. גורם זר הצליח ככל הנראה להחדיר נוזקה מסוג סטוקסנט 
לתוך מחשבו האישי של מהנדס איראני שעבד בתוכנית הגרעין האיראנית 
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"מדריך טאלין" נולד בעקבות תקיפות 
הסייבר שאירעו נגד אסטוניה ב־2007, 
ועל אף שהוא איננו אמנה בין-לאומית, 
חשיבותו בכך שמדובר בניסיון המקיף 
ביותר של ארגון החוסה תחת נאט"ו 

לנסח קווים לדמותו של הדין הבין־
לאומי בנושא הסייבר כאמצעי לחימה



ה־G8 שתוכננה להתקיים בסוצ'י בהמשך השנה. ארגון נאט"ו 
גינה את ההסלמה הצבאית של רוסיה בחצי האי קרים והצהיר 

שמדובר בהפרה של החוק הבין־לאומי.
לרוסיה  היה  לא  מדוע  ברור  אלה  מקרים  בין  מההשוואה 
תקיפות  שתקביל  בין־לאומית  אמנה  על  לחתום  אינטרס 
נגד  הקינטית  לתוקפנותה  בניגוד  קינטיות.  לתקיפות  בסייבר 
אוקראינה אשר ָנגדה באופן ברור את החוק הבין־לאומי ואשר 
בתגובה לה היא שילמה מחיר מדיני יקר, מעשיה נגד אסטוניה, 
בתגובה  נתקלו  לא  בין־לאומי,  לחוק  מנוגדים  היו  הם  שאף 
בין־ כי במקרה של אסטוניה, אמנה  ניתן לקבוע  דומה. מכאן 
קינטיות  לתקיפות  סייבר  תקיפות  משווה  שהייתה  לאומית 
היעדרה  כן  ועל  רוסיה,  של  מעשיה  את  מגבילה  והייתה  ייתכן 

של אמנה כזו שירתה באופן מובהק את האינטרסים הרוסיים.

נגד תוכנית הגרעין  וירוס סטוקסנט  תקיפת 
האיראנית אל מול חיסולו של קאסם סלימאני 
ביקרו   2010 בינואר  הגרעין.  תוכנית  נגד  הווירוס  תקיפת 
במפעל  אטומית  לאנרגיה  הבין־לאומית  הסוכנות  של  פקחים 
שהצנטריפוגות  והבחינו  שבאיראן,  בנתנז  אורניום  להעשרת 
לעבוד.  הפסיקו  אורניום  גז  העשרת  לצורך  במקום  שהותקנו 
מבלרוס  מידע  אבטחת  חברת  מכן,  לאחר  חודשים  חמישה 
מחשבים  מדוע  לחקור  באיראן  גורמים  על־ידי  התבקשה 
עצמאי.  באופן  עצמם  את  ולאתחל  לקרוס  החלו  במדינה 
ככל הנראה להחדיר  זר הצליח  עלה שגורם  במסגרת החקירה 
נוזקה מסוג סטוקסנט לתוך מחשבו האישי של מהנדס איראני 
שבעת  סברו  החוקרים  האיראנית.21  הגרעין  בתוכנית  שעבד 
הנוזקה  עבודתו,  במקום  המחשוב  למערכות  מחשבו  חיבור 
דילגה לתוכם. בהמשך, חקירה יסודית של נזקי הנוזקה גילתה, 
מערכות  תקף  הוא   2010 למאי   2009 יוני  שבין  שבתקופה 
שליטה ובקרה תעשייתיות של החברה הגרמנית סימנס שהיו 
מותקנות בחמישה מתקני גרעין באיראן.22 כתוצאה מתקיפות 
אלה, הצנטריפוגות שהיו במפעלים החלו להסתובב במהירות 
2012 התפרסמה ב"ניו  ביוני  ונהרסו.  גבוהה עד שהן התפרקו 
יורק טיימס" כתבה שבה נטען כי התקיפה, שכונתה "משחקים 
אולימפיים", בוצעה כחלק ממבצע משותף של ארצות־הברית 
הרבים  בפרסומים  האיראנית.23  הגרעין  תוכנית  נגד  וישראל 
והכתבות  ביקורת,  ספגו  לא  וישראל  ארצות־הברית  בנושא, 
היכולות  על  המדינות  לשתי  החמיאו  אף  בנושא  שהתפרסמו 
המתקדמות שבאו לידי ביטוי בתקיפות אלה. למרות הפגיעה 
ארצות־הברית  נגד  וההאשמות  שלה  הגרעין  בתוכנית  הקשה 
סברה  שהיא  מי  נגד  פומבי  באופן  הגיבה  לא  איראן  וישראל, 

שתקף אותה.

חיסולו של קאסם סלימאני. ב־3 בינואר 2020 מפקד משמרות 
בתקיפה  חוסל  סלימאני,  קאסם  גנרל  האיראני,  המהפכה 
החיסול  לאחר  קצר  זמן  האמריקני.  האוויר  חיל  של  אווירית 
פרסמה ארצות־הברית הודעה ולפיה התקיפה בוצעה בהוראת 
יעדים  נגד  הנשיא טראמפ כתגובה לתקיפות שתכנן סלימאני 
אמריקניים במזרח התיכון. חמישה ימים אחרי החיסול פתחו 
משמרות המהפכה ב"מבצע השהיד סלימאני", ובמהלכו שיגרו 
15 טילים לעבר שני בסיסים של צבא ארצות־הברית בעיראק. 
האיראנים נטלו אחריות לתקיפות, ומנהיג איראן, עלי חמינאי, 
ארצות־הברית".  של  בפניה  לחי  כ"סטירת  אותן   הגדיר  אף 

האירופי  האיחוד  מנהיגי  פנו  במצב  הידרדרות  למנוע  במטרה 
לנשיא טראמפ בבקשה שלא יגיב למתקפות.

כי בניגוד לחיסולו של סלימאני  ניתן ללמוד  ממקרי הבוחן 
היות  בעקבותיה,  שבאה  האמריקאית  האחריות  ונטילת 
הייתה  לא  האיראניים  הגרעין  אתרי  בתקיפת  היתר  שבין 
להבליג  התאפשר  האיראנית  להנהגה  במעשה,  הודאה 

ולהימנע מהסלמה.
מהאמור ניתן להסיק שאף כי לאיראנים היה יסוד סביר להניח 
הגרעין  תשתית  לתקיפת  אחראיות  וישראל  שארצות־הברית 
בין  להשוות  שעלולה  בין־לאומית  אמנה  של  היעדרה  שלהם, 
של  האינטרסים  את  שירתה  קינטית  לתקיפה  סייבר  תקיפת 
לאומית  תשתית  תקפו  וישראל  ארצות־הברית  הצדדים:  כל 
ואילו  בתוצאות,  לשאת  בלי  שדווח,  כפי  אחרת,  מדינה  של 

מהאיראנים נחסך הצורך להיכנס לעימות גלוי מולם.

איראן: תקיפת תשתית המחשוב אל מול 
תקיפת בתי הזיקוק של חברת הנפט 

הסעודית עראמקו 
החלו   2012 באוגוסט  ב־15  המחשוב.  תשתית  תקיפת 
המחשבים בחברת הנפט הסעודית עראמקו לפעול בצורה לא 
החברה  של  הסייבר  אבטחת  אנשי  של  מהירה  חקירה  תקינה. 
הוחדר  החברה  של  המרכזית  המחשוב  רשת  לתוך  כי  העלתה 
עבודה  וגיליונות  תיקיות  תכתובות,  מסמכים,  שמחקה  וירוס 

ולבסוף הרסה את הכונן הקשיח של כל מחשב שאליו חדרה, כך 
שלא ניתן היה לעשות בו שימוש עתידי.24 נוסף על כך, הווירוס 
ובעולם,  בסעודיה  החברה  מטה  משרדי  של  במחשבים  פגע 
המתקדם  המחקר  מרכז  של  יכולותיו  נפגעו  מכך  וכתוצאה 
בעקבות  עתידיות.25  טכנולוגיות  לפתח  האחראי  החברה  של 

התקיפה נאלצה החברה לרכוש כ־50 אלף מחשבים חדשים.26
התקיפה,  לפני  חודשים  מספר  כי  התברר  האירוע  בחקירת 
 Cutting Sword of" עצמה  את  שכינתה  האקרים  קבוצת 
מייל  שלחה  באיראן,  המשטר  עם  קשרים  וניהלה   "Justice
 ."Shamoon" וירוס המכונה לעובד בחברה עם קובץ שהכיל 
כשהעובד פתח את הקובץ חדר הווירוס לתוך מערכת המחשוב 
המרכזית של החברה והמתין ליום פקודה. שעות אחדות לפני 
התקיפה, קבוצת ההאקרים פרסמה בלוג באינטרנט שבו נכתב 
כי הם תקפו את החברה בשל "התנגדותם לבית המלוכה הסעודי 
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ברור מדוע לא היה לרוסיה אינטרס 
לחתום על אמנה בין־לאומית 

שתקביל תקיפות בסייבר לתקיפות 
קינטיות. בניגוד לתוקפנותה הקינטית 

נגד אוקראינה אשר ָנגדה באופן 
ברור את החוק הבין־לאומי ואשר 

בתגובה לה היא שילמה מחיר מדיני 
יקר, מעשיה נגד אסטוניה, שאף הם 

היו מנוגדים לחוק בין־לאומי, לא 
נתקלו בתגובה דומה



במקרים שבהם נעשה שימוש 
בשחקן פרוקסי כדי לבצע פגיעה 

ממשית נגד חברת תשתיות 
לאומיות, כל עוד אין נפגעים וקשה 

למדוד את הנזק באופן מדויק, 
מדינות העולם יהיו מוכנות "לבלוע 
את הצפרדע" ולמנוע מלהטיל את 

האשמה על התוקף

והמעשים אשר הוא מבצע נגד מוסלמים ברחבי העולם".27 על 
נמצא מידע על אודות  אף הנזק העצום שנגרם לעראמקו, לא 

תגובה של ערב הסעודית נגד התוקפים.
כלי  עשרות   ,2019 בספטמבר  ב־14  הזיקוק.  בתי  תקיפת 
הזיקוק  בבתי  פגעו  שיוט  טילי  ושבעה  מאוישים  בלתי  טיס 
השייכים  הסעודית,  שבערב  וח'וריס  אבקיק  הנפט  שבשדות 
הח'ותים  המורדים  נטלו  קצר  זמן  פרק  תוך  עראמקו.  לחברת 
על  כנקמה  בוצעה  שהיא  וטענו  לתקיפה,  אחריות  בתימן 
התקיפה,  בתימן.  האזרחים  במלחמת  הסעודית  המעורבות 
להפיק  ביכולתם  כ־50%  של  לירידה  גרמה  הסעודים,  הודיעו 
נפט – כמות המהווה כ־5% מסך כלל יכולת ההפקה העולמית. 
עוד באותו היום גינתה בחריפות הליגה הערבית את התקיפה 
גינה  בספטמבר  ב־16  חמורה".  כ"הסלמה  אותה  והגדירה 
איראן  כי  וטען  התקיפות  את  סטולטנברג,  ינס  נאט"ו,  מזכ"ל 

ניצחון – גם אם האויב נשאר חי וחופשי. יתרה מכך, לא תמיד 
למעשה  כי  לטעון  עלול  ואף  נוצח  שהוא  ירגיש  המוכרע  הצד 
ידו יצא על העליונה.30בעקבות מקרי הבוחן שהובאו לעיל, אני 
מבקש לחזק את טענותיו של דוכן ולטעון כי השימוש בסייבר 

הוא ביטוי לתפיסה זו.
יגבילו  הצבא  מפקדי  כי  דורשת  הפוסט־מודרנית  האסכולה 
את האלימות בשדה הקרב, יצמצמו למינימום את הנזק האגבי 
השימוש  הלוחמים.  בכוחות  הפגיעה  את  הניתן  ככל  וימעיטו 
הצבאי בסייבר )וטכנולוגיות עתירות משאבים אחרות( מאפשר 
לתנאים אלה להתקיים. בנוגע לזירה האזרחית, הסייבר אמנם 
בא  שהדבר  )כפי  מרחוק  לפגיעה  האויב  של  העורף  את  חושף 
לידי ביטוי בשלושת מקרי הבוחן(, אך באופן פרדוקסלי, הוא 
נזק  לו  לגרום  היו  שעלולות  קינטיות  מפגיעות  עליו  שומר  גם 
רחב היקף, ובכך מאפשר "ניצחון" שגם דעת הקהל וגם האויב 
יכולים להכיל.31 בנוגע לשדה הקרב, נמצא כי הסייבר מאפשר 
להתקיים:  הפוסט־מודרנית  האסכולה  של  הדרישות  לשלוש 
לאויב  האגבי  הנזק  יותר,  ממוקדות  להיות  הופכות  הפגיעות 

מצטמצם וביטחון כוחותינו גובר. 
דוכן מצטט את פרופסור כריסטופר דנדקר הטוען שאנו חיים 
מדינות  בין  מלחמות  שבו  עידן  שברירי",  "שלום  של  בעידן 
חלפו מן העולם, שכן הגבולות הפיזיים הטריטוריאליים איבדו 
ההולכת  הגלובליזציה  תופעת  רקע  על  ומרכזיותן  מחשיבותן 
נמשיך  רחוקות  לעיתים  אם  שגם  סבורני  בעולם.32  ומתרחבת 
ה"שלום  לעידן  מהביטויים  אחת  מדינות,  בין  מלחמות  לחוות 
קרב  לשדה  הפך  והמוכר  הישן  הקרב  ששדה  היא  השברירי" 
קינטיים  אמצעים  רק  איננו  כבר  האמל"ח  שבו  דיגיטלי, 

קונוונציונליים אלא גם שורות קוד. הערכים הפוסט־מודרניים 
אמור  העתידי  הקרב  שדה  כיצד  הציפייה  על  רבות  השפיעו 

ְצֵרף זו. להיראות, והסייבר הוא חלק מרכזי מּתַ

סיכום ומסקנות
הסיבות  את  להסביר  לנסות  הייתה  זה  מאמר  של  מטרתו 
"דיני  להגדיר  שיכלה  בין־לאומית  אמנה  של  להיעדרה 
המאיץ  הגורם  להיות  עלול  מה  ולהבין  בסייבר,  המלחמה" 
אמנה  של  להיעדרה  הסיבות  מהן 

 
לשאלה בנוגע  לניסוחה. 

הבין־ הדין  של  הנורמות  החלת  את  המסדירה  בין־לאומית 
עולות  הקיברנטי,  במרחב  ההתקפית  הפעילות  על  לאומי 

המסקנות הבאות:
מורכבות  מייצר  חלקיו,  מסך  גדול  הקיברנטי  השלם  היות 

בניגוד לחיסולו של סלימאני 
ונטילת האחריות האמריקאית 

שבאה בעקבותיה, היות שבין היתר 
בתקיפת אתרי הגרעין האיראניים 

לא הייתה הודאה במעשה, להנהגה 
האיראנית התאפשר להבליג 

ולהימנע מהסלמה

"תומכת בקבוצות טרור שונות ואחראית לערעור יציבות האזור 
הטלת  על  טראמפ  הנשיא  הודיע  בספטמבר  ב־20  כולו".28 
סנקציות כלכליות נוספות נגד איראן, וב־23 בספטמבר הודיעו 
נושאת  שאיראן  משותפת,  בהצהרה  ובריטניה,  גרמניה  צרפת, 

באחריות לתקיפה. 29
מקרה בוחן זה מחזק את הטענה כי גם במקרים שבהם נעשה 
חברת  נגד  ממשית  פגיעה  לבצע  כדי  פרוקסי  בשחקן  שימוש 
תשתיות לאומיות, כל עוד אין נפגעים וקשה למדוד את הנזק 
באופן מדויק, מדינות העולם יהיו מוכנות "לבלוע את הצפרדע" 
ולמנוע מלהטיל את האשמה על התוקף. מכאן ניתן להסיק כי 
אף   - הסייבר  תקיפת  של  במקרה  המל"טים,  לתקיפת  בניגוד 
שהנזק שנגרם היה ממשי ופגע לא רק בחברה אלא גם במחירי 
הנפט העולמיים, העובדה שהנזק לא נראה לעין אפשרה לאיראן 
להתחמק מלשלם את המחיר המדיני עבורו. קיומה של אמנה 
מזוינת  לתקיפה  סייבר  תקיפת  משווה  שהייתה  בין־לאומית, 
)armed attack( על־פי אמנת האו"ם סעיף 51, הייתה אולי 
גורמת לאיראן להסס לפני ביצועה, ולכן היעדרה של אמנה כזו 

שירתה באופן מובהק את האינטרסים האיראניים.

תקיפות סייבר כביטוי למלחמות
פוסט־מודרניות

החוקר ד"ר דוד דוכן טוען שבניגוד לעבר, במלחמה המודרנית, 
קשה להגדיר במדויק את המושג "הכרעה" וזאת משום, שבעידן 
הפוסט־מודרני אין צורך לשבות או להרוג את האויב על־מנת 
לנצח במלחמה. מספיק להשיג את היעדים שנקבעו מראש )או 
על  להכריז  על־מנת  שיהיו,  ככל  מוגבלים  הלחימה(,  כדי  תוך 
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ההערות למאמר זה מתפרסמות בסוף הגיליון.

גם   אך  עצומה  טכנולוגית 
אתגר משפטי שהוא כה גדול, 
שכל אמנה שתנוסח לא תוכל 
הנושאים  כלל  את  להקיף 
התייחסות.  הדורשים 
שהטכנולוגיה  העובדה 
משתנה כל העת רק מגבירה 
זו. כדי להתגבר על  תסבוכת 
האחרונות  בשנים  זה,  אתגר 
הן  חותמות  רבות  מדינות 
כחלק  והן  עצמאי  באופן 
הן  שאליהן  מהבריתות 
סייבר  הסכמי  על  שייכות 
ההבנה  מתוך  וזאת  רבים, 
שבתחום שמתפתח במהירות 
את  לקצור  עדיף  גבוהה,  כה 
בהווה  המובטחים  הרווחים 
המגרש  את  לנטוש  מאשר 
תיחתם  שבעתיד  בתקווה 

אמנה מקיפה יותר.
בהן  רבים,  יתרונות  לסייבר 
והאפשרות  ההכחשה,  יכולת 
לשנות את עוצמת הפעלתו – 
וכלה  מסרים  מהעברת  החל 
לאומיות.  בתשתיות  בפגיעה 
בשל כך, מדינות רבות רואות 
הנמצא  מרכזי  כלי  בסייבר 
בארגז הכלים המדינתי שלהן 
על  לשמור  דואגות  כן  ועל 
יכולותיהן בחשאיות מרבית, 
על  שחתימתן  חשש  מתוך 
תפגע  בין־לאומית  אמנה 

ביכולת רב־ממדית זו.
מה  מזויינים  עימותים  במהלך  הטכנולוגיה,  התפתחות  בשל 
שעומד למבחן הן היכולות הטכנולוגיות לא פחות, ולפעמים אף 
יותר, מיכולותיו של המפקד שעומד מאחוריהן. היות שאמנה 
צפויה  התקפיים  סייבר  כלי  של  חוקיותם  בנושא  שתיכתב 
להתייחס גם לרף העליון של טכנולוגיה זו, למדינות המובילות 
היכולות  את  שתגביל  אמנה  לנסח  אינטרס  אין  זה  בתחום 
שעליהן עמלו לפתח והמעניקות להן יתרון יחסי בשדה הקרב. 
נוסף על כך יש לציין כי המדינות המובילות בתחום הטכנולוגי 
הן גם אלה אשר לרוב מעצבות את המשפט הבין־לאומי, והדבר 
מאפשר להן לסכל כל ניסיון להגביל את היכולות שהן מפתחות.
המושגים  את  להגדיר  קשה  שבו  הפוסט־מודרני,  בעידן 
נזק  יותר  להסב  יכולה  סייבר  ותקיפת  ו"ניצחון",  "הכרעה" 
מטייסת מטוסי קרב, הסייבר הוא הכלי האולטימטיבי לפגוע 
והיות שהתרחשותן של מלחמות עתידיות  זאת  לנוכח  באויב. 
אינה מוטלת בספק, למדינות המערב אין אינטרס לנסח אמנה 
שקיומה עלולה להגביל את הכלי המשרת אותן נאמנה. בנוגע 
שכזו,  אמנה  ינסחו  העולם  מדינות  נסיבות  באילו  לשאלה, 
רק לאחר שמתרחשים אסונות בסדר  כי  ההיסטוריה מלמדת 
גודל של מלחמות העולם או לנוכח משברים כמו משבר הטילים 
בקובה, מנהיגי העולם מקדמים מהלכים כדי להימנע מלהגיע 

בעתיד למצב דומה. 
התקפי  כאמל"ח  בסייבר  שימוש  העושות  למדינות  כי  ניכר 
את  להגביל  שעלולה  בין־לאומית  אמנה  לנסח  אינטרס  אין 
קשה  לפגיעה  תגרום  אשר  סייבר  תקיפת  ורק  יכולותיהן, 
אזרחים  של  משמעותי  חיים  לאובדן  או  אזרחיות  בתשתיות 
בין־ אמנה  ואשרור  חתימה  לניסוח,  כזרז  תשמש  תמימים, 

לאומית אשר תגביל את השימוש באמל"ח הסייבר.
הביטחונית  במערכת  הישראליים  ההחלטות  מקבלי  כי  חשוב 
חתימת  של   המשמעות  להיות  יכולה  מה  ישאלו  לה  ומחוצה 
בסייבר  השימוש  את  שתגביל  בין־לאומית  אמנה  על  ישראל 
ככלי התקפי, בין אם מרצון או כתוצאה מלחץ בין־לאומי, ומהם 
האינטרסים הישראליים שחשוב שיישמרו ויקודמו במסגרתה. 
הבין  בזירה  משמעותיים  אירועים  של  בכוחם  שצוין,  כפי  אם, 
ולאשרר  לנסח  ההחלטות  מקבלי  דרגי  את  להביא  לאומית 

אמנות בין לאומית. מוטב שישראל תהיה מוכנה לכך.

באוניברסיטת  שנערכה  מחקר  עבודת  על  מתבסס  המאמר 
בר־אילן, תש"פ, בהנחיית ד"ר דוד דוכן.

תקיפת סייבר. השימוש בתווך זה מציף שורה של שאלות מוסריות ומשפטיות חדשות, וביניהן החלת 
הדין הבין־לאומי על פעולות המבוצעות במסגרתה והמתרחשות באמצעותה.
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