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   אשר  NSOרישיון הייצוא הביטחוני של חברת את  לבטלבקשה דחופה הנדון: 

 Amnesty Internationalלמעקב אחר ארגון  משמש/שימש           

             

 ארגון הסניף הישראלי של יונתן גר, מנכ"להאזרחים הישראלים פנייה זו נשלחת בשם  .1

Amnesty Internationalמצ"ב ייפויי כוח(, ובשמי. בסניף, מנהלת התוכניות מולי מלקאר, ו( 

2. Amnesty International ות מקומיות )המכונות קבוצ 70שכוללת  עולמיתתנועה  הינה

שבעה מיליון תומכים  ומעל, בלונדון, בבריטניה(לאומית )רשומה -ביןמזכירות ניפים"(, "ס

, והוא עצמאי מכל 1961נוסד בשנת  Amnesty International ארגון ;לםחלק של העובכל 

מנהל  Amnesty International. ממשלה, אידיאולוגיה פוליטית, אינטרס כלכלי או דת

לאומי -אדם, והדין הביןהלאומי של זכויות -הדין הבין ויישום של דבויקמפיינים לקידום כ

לאומיים, ונורמות של זכויות אדם, -ם ועקרונות ביןמתבססת על כלליו עבודתההומניטרי. 

מבצע מחקרים  Amnesty International  ;לאומי-הבין נהגימבדין הו עוגנים באמנותהמ

כדי שהפרות תיקון, ו תומכים בצדק, אמתפים הפרות של זכויות אדם, וחושאשר ופעילות 

לגבי מקרים ספציפיים  Amnesty Internationalבנוסף לפעילות  ;קרו שובזכויות האדם לא י

הקפיד על שלטון החוק, לאשר להעולם ממשלות הפרות זכויות אדם, הארגון קורא לכל  של

 העולםאזרחי מעודד את כל כן האדם, ובתחום זכויות טנדרטים הדרושים וליישם את הס

 לתמוך ולכבד זכויות אדם.

ת מגוונת ומקיים פעילו, 1964הוקם בשנת  Amnesty Internationalשל הסניף הישראלי  .3

הגנה על זכויות האדם, נקיטת פעולה למען קורבנות הפרות זכויות אדם, וקידום  םשעיקריה ה

   תרבות של זכויות אדם בישראל.

למקסיקו,  NSOבעתירה לביטול הרישיון של חברת , 5662/17אף ההליך שהתקיים בבג"צ  על .4

 ך לא הפיק את הלקחים הדרושים.לכך שמשרדקיימות ראיות נראה כי 
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נעשה ניסיון , 2018במהלך חודש יוני , נחשף כי Amnesty International1ום של רסבפ .5

. איש הצוות קיבל NSOבאמצעות מערכת המעקב של חברת , צוות בארגוןלתקיפה של איש 

תיעד  Amnesty International בעניין הפגנה מול שגרירות סעודיה בוושינגטון. ת פיתיוןהודע

המתגורר מחוץ  סעודיהמפעיל זכויות אדם של , NSOבאמצעות מערכת  לתקיפה ניסיון דומה

  .למדינה

, מכון מחקר מוערך citizen lab"3"-ו Amnesty International2לפי בדיקות שערכו  .6

יון לתקוף את ניסנעשה  השבאמצעות תטכנולוגיתשתית הה מאוניברסיטת טורונטו,

Amnesty International  תית שנחשפה בעבר תואמת לתש ,פעיל זכויות האדם הסעודיואת

בשנים . NSOכרת ע"י חברת מיוצרת ונמאשר "פגסוס",  המעקבכמשמשת את תוכנת 

, באיחוד 4במקסיקוגם נחשף כי נעשה שימוש לא חוקי דומה במערכת "פגסוס" אחרונות ה

 .6ובפנמה 5האמירויות

אליו  , מערכת "פגסוס" מאפשרת השתלטות על מכשיר הפלאפוןת יכולת טכניתמבחינ .7

אפליקציות שהועלו עליו בומכשיר המידע הטמון בשל , הכוללת בין היתר איסוף הוחדרה

)למשל, שאיבת המידע מהדואר האלקטרוני(, הפיכת המצלמה למיקרופון ולמכשיר הקלטה, 

מיקום מחזיק המכשיר.  לגבישל השיחות וההודעות המבוצעות במכשיר, ואיסוף מידע ניטור 

 הופכת הצפנה לחסרת ערך. המערכת

פעיל זכויות האדם שנים על  10בחודש מאי האחרון נגזר עונש מאסר של ידוע כי בהקשר זה,  .8

. NSOהותקף ע"י מערכת מעקב של חברת  , אשרAhmed Mansoorמאיחוד האמירויות, 

  . 7ברשתות החברתיות המבקרים את מצב זכויות האדם שם שפרסם בגין פרסומיםזאת 

 Amnesty איש צוותשל  במכשיר הפלאפוןבהצלחה כל שהמערכת הייתה מופעלת כ .9

Internationalהלקוחה של חברת  , היה מתאפשר לממשלה זרה(NSO)  של סוף אילבצע

 Amnestyפעילות  חראמעקב לבצע וכן , וותאיש הצ הפרטים האישיים והאינטימיים של

Internationalהיה מתאפשר   – חמור מכל .בארגוןהפנימיים והדיונים  המחקר, נים, הקמפיי

ובכך  ,הארגוןעם שבקשר  פרטי הפעילים המקומיים בסעודיה ובמדינות אחרותאת לחשוף 

    וחירותם. לסכן את שלומם

מכשיר הפלאפון של איש צוות המערכת את עצם הניסיון לתקוף באמצעות בכל מקרה,  .10

Amnesty International  הפחית את תחושת הביטחון בקרב לכן , ו"אפקט מצנן" לגרוםעשוי

 ים וארגונים אחרים לזכויות אדם.פעילבקרב , וכן Amnesty Internationalצוות 

                                                           
1 Amnesty International Among Target of NSO-Powered Campaign, 1 August 2018  
2https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/08/amnesty-international-among-targets-of-nso-powered-

campaign/ 
3 https://citizenlab.ca/2018/07/nso-spyware-targeting-amnesty-international/  
4 https://citizenlab.ca/2017/08/nso-spyware-mexico-corruption/  
5 https://citizenlab.ca/2016/08/million-dollar-dissident-iphone-zero-day-nso-group-uae/  
6 https://www.univision.com/univision-news/latin-america/exclusive-panamas-ex-president-wiretapped-americans-according-to-

court-documents  
7https://www.reuters.com/article/us-emirates-activist/uae-jails-activist-for-10-years-over-social-media-posts-report-

idUSKCN1IW035  

https://citizenlab.ca/2018/07/nso-spyware-targeting-amnesty-international/
https://citizenlab.ca/2017/08/nso-spyware-mexico-corruption/
https://citizenlab.ca/2017/08/nso-spyware-mexico-corruption/
https://citizenlab.ca/2017/08/nso-spyware-mexico-corruption/
https://citizenlab.ca/2016/08/million-dollar-dissident-iphone-zero-day-nso-group-uae/
https://citizenlab.ca/2016/08/million-dollar-dissident-iphone-zero-day-nso-group-uae/
https://citizenlab.ca/2016/08/million-dollar-dissident-iphone-zero-day-nso-group-uae/
https://www.univision.com/univision-news/latin-america/exclusive-panamas-ex-president-wiretapped-americans-according-to-court-documents
https://www.univision.com/univision-news/latin-america/exclusive-panamas-ex-president-wiretapped-americans-according-to-court-documents
https://www.reuters.com/article/us-emirates-activist/uae-jails-activist-for-10-years-over-social-media-posts-report-idUSKCN1IW035
https://www.reuters.com/article/us-emirates-activist/uae-jails-activist-for-10-years-over-social-media-posts-report-idUSKCN1IW035


 

3 
 

, במיוחד לאחר הדיון Amnesty Internationalנגד  NSOשימוש במערכת המעקב של חברת ה .11

  ."קו אדום" ה נוספת של, מהווה חצי5662/17בבג"צ 

, מעלה חשש NSOשל חברת  המעקבכזה במערכת שימוש  של החקירו הבאי מניעאפ"י כישלון  .12

פיקוח על הרישיונות תן רישיונות לייצוא ביטחוני ולמצד אפ"י בכל הקשור למ וחלטמ זוללזל

, 5662/17. כמו כן, לא ברור אם הוצג מלוא המידע הרלוונטי לשופטים שדנו בבג"צ שניתנו

 האופן שבו אפ"י מפקח עליה.ו NSOלגבי הפעילות של חברת 

 Amnestyנגד  NSOול של חברת במערכת הריג לפרסומים על השימושבתגובה  .13

International חברת ,NSO 8פרסמה הודעה בזה הנוסח: 

NSO Group develops cyber technology to allows government 
agencies to identify and disrupt terrorist and criminal plots. 
Our product is intended to be used exclusively for the 
investigation and prevention of crime and terrorism. Any use 
of our technology that is counter to that purpose is a violation 
of our policies, legal contracts, and the values that we stand for 
as a company. If an allegation arises concerning a violation of 
our contract or inappropriate use of our technology, as 
Amnesty has offered, we investigate the issue and take 
appropriate action based on those findings. We welcome any 
specific information that can assist us in further investigating 
of the matter. 

מגבילים את  הל נוהייצוא הביטחוני שנית נותתנאי רישיו ,NSO חברת ככול שאכן כפי הודעת .14

 שהחשיפות החוזרות על השימושהשימוש במערכת לצורך מאבק בפשיעה ובטרור בלבד, הרי 

, עיתונאים החברה האזרחיתבמערכת המעקב לצורך תקיפה של פעילי וארגוני זכויות אדם, 

ידוע כנראה וכי הדבר  ,ימיםמקו םאינרישיונות ה תנאימעידות כי ברחבי העולם, ואחרים 

בכל מקרה, לאחר החשיפה של מקרה חמור נוסף, ברור כי  והן לאפ"י. NSO-להיטב הן 

כאורה בתנאי רישיונות הייצוא הביטחוני שניתנו לחברת להקיימות המגבלות הפורמליות 

NSOקות, אינן מספי. 

טות ביהמ"ש והחל, 2007-זתשס" הפיקוח על ייצוא ביטחוני,חוק הוראות לפי , למיטב הבנתנו .15

– NSOבמקרים דומים לאלה של חברת  רשות מנהליתל המוטלת עעליון לגבי האחריות ה

צוות  – שקיבלה רישיון מהרשות המנהלית י החברה"רות וצפויות עת חוזכאשר ישנן הפרו

למנוע הפרות נוספות שעלולות לפגוע בפעילי זכויות אדם, פעול כדי חייבים ל"י ואת עצמך אפ

נוע למ, ובמיוחד NSOל חברת עיתונאים וארגונים בכל רחבי העולם באמצעות מוצרים ש

 .Amnesty Internationalהקשורים לארגון  זכויות אדם פעיליפגיעה ב

 ראי למשלאו פעילות טרור.  שעפמהווה הגנה על זכויות אדם, אינה פעילות ל לציין כייותר מ .16

 :9.12.19989מיום  ,(53/144להחלטת מליאת האו"ם ) 1סעיף 

Everyone has the right, individually and in association with 
others, to promote and to strive for the protection and 

                                                           
8 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/is-nso-group-a-goto-company-for-human-rights-abusers / 
9 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/rightandresponsibility.aspx  

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/is-nso-group-a-goto-company-for-human-rights-abusers
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/rightandresponsibility.aspx
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realization of human rights and fundamental freedoms at the 
national and international levels. 

לחוק  9הינך מתבקשת להפעיל את סמכותך במסגרת הוראת סעיף לאור כל האמור לעיל,  .17

 NSO-ניתן לרישיון הייצוא הביטחוני ש לבטל אתו, 2007-זתשס" הפיקוח על ייצוא ביטחוני,

 .Amnesty Internationalאחר ארגון שימש/משמש למעקב ו

 .המהירה ךלהתייחסותודה נ .18

 
 

 


