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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברת הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק המחשבים (תיקון) (פעולות אסורות בתוכנה – הרחבת האיסור),
החלפת סעיף 6

.1

התשע"ב–2012*

בחוק המחשבים ,התשנ"ה–1995 ,1במקום סעיף  6יבוא:
"פעולות אסורות
בתוכנה

.6

(א) העורך תוכנה באופן שהוא מסגלה לבצע פעולה
מהפעולות המפורטות להלן ,במטרה לבצען שלא כדין ,דינו
– מאסר שלוש שנים:
שיבוש פעולתו התקינה של מחשב או הפרעה
()1
לשימוש בו;
מחיקת חומר מחשב ,גרימה לשינוי בו ,שיבושו בכל
()2
דרך אחרת או הפרעה לשימוש בו;
פעולות שתוצאתן מידע כוזב או פלט כוזב,
()3
כהגדרתם בסעיף (3ב);
חדירה לחומר מחשב ,כהגדרתה בסעיף ,4
()4
הנמצא במחשב;
האזנת סתר ,כהגדרתה בחוק האזנת סתר,
()5
התשל"ט–1979;2
()6
פגיעה בפרטיות כמשמעותה בסעיף  2לחוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א–1981.3
(ב) המפיץ או מציע לציבור ,המעביר לאחר ,המחדיר למחשב
של אחר או המתקין במחשב של אחר תוכנה או התקן אשר סוגלו
לבצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף קטן (א) ,כדי שתבוצע
פעולה כאמור שלא כדין ,דינו – מאסר חמש שנים".

דברי הסבר
סעיף  6לחוק המחשבים ,התשנ"ה–( 1995להלן
– החוק) ,אוסר עריכה והעברה של תוכנה הגורמת נזק
או שיבוש למחשב או לחומר מחשב ,ומכאן שאין איסור
לערוך או להעביר נגיף מחשב שאינו בהכרח גורם נזק או
שיבוש כאמור ,אלא מאפשר חדירה והעתקה של מידע,
כגון "סוס טרויאני".
לשם הצטרפותה של מדינת ישראל לאמנת
מועצת אירופה בדבר פשעי מחשב משנת 2001
(Council of Europe – ETS No. 185 – Convention on
( )Cybercrimeלהלן – אמנת בודפשט) ,מוצע להרחיב את
האיסור .מוצע לאסור עריכה או הפצה של תוכנה גם אם אין
בכך כדי לגרום נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב ,אם
הדבר נעשה בין היתר במטרה לחדור למחשב (עבירה לפי
סעיף  4לחוק) או לבצע פעולות שתוצאתן מידע כוזב
(עבירה לפי סעיף  3לחוק) ,וכן במטרה לפגוע בפרטיות או
לבצע האזנת סתר.
בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית תבחן ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת את
האפשרות להתאים את הוראות הסעיף המוצע להוראות

אמנת בודפשט ,שקובעת כי רק תוכנה שתוכננה או
הותאמה בעיקרה למטרה שאינה כדין היא אסורה ,ולקבוע
כי עריכה והפצה של תוכנה דו־שימושית במהותה לא
תהא עבירה פלילית .עוד תבדוק הוועדה אם יש להבהיר
את היחס שבין הוראות הסעיף המוצע לעבירות הקבועות
בחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א– ,1981ובחוק האזנת סתר,
התשל"ט–.1979
וזה לשונו של סעיף  6לחוק שמוצע להחליפו:
" .6נגיף מחשב
העורך תוכנה באופן שהוא מסגלה לגרום נזק
(א)
או שיבוש למחשב או לחומר מחשב בלתי מסוימים ,כדי
לגרום שלא כדין נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב,
מסוימים או בלתי מסוימים ,דינו – מאסר שלוש שנים.
המעביר לאחר או המחדיר למחשב של אחר
(ב)
תוכנה אשר סוגלה לגרום נזק או שיבוש כאמור בסעיף
קטן (א) ,כדי לגרום שלא כדין נזק או שיבוש כאמור ,דינו
– מאסר חמש שנים".
יוזמת :חברת הכנסת רוחמה אברהם־בלילא
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