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המועצה הציבורית להגנת הפרטיות פונה אליך בענין תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי, התשע"ח 
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 יום(. 21)תוך 

לקבלת הערות מן הציבור על מנת לאפשר לגופים הרלוונטיים  להאריך את המועדבבסיס הפניה בקשת המועצה 
)ולנו בכללם( ללמוד ולהביע עמדה סדורה לגבי הצעת החוק להקמת גוף בטחוני חדש, רחב סמכויות, בעל 

 משמעות ציבורית אדירה, הכל במסגרת הצעת חוק מורכבת, חדשנית וייחודית. 

 

 לגוף הענין:

ינה צריך להיות תפקיד השיתופי בהתקפות סייבר הוא הכרח וכי למד המאבק ככלל, עמדת המועצה היא כי
המדובר באיום בטחוני על האוכלוסיה והמשק ולא ניתן להסתפק בהסדרת ההגנה על תשתיות מרכזי בו. 

 קריטיות בהתאם לחוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים. 

הדרך לעשות זאת הינה באמצעות גוף ריכוזי אחד. ישנם יתרונות גם בהסדרה הטרוגנית, שאין זה ברור יאמר כי 
חשש שבכל גוף אשר נעדר שקיפות יהיו החלטותיו מושפעות  קייםבעיקר בתחומי אבטחת מידע. כמו כן, 

מסחריים ואחרים. לפיכך, ישנה חשיבות מיוחדת להקפדה על מנגנוני בקרה מקיפים  –מלחצים שונים 
 אימים. ומת

הותרת ההתמודדות עם האיום )וגם האחריות המשפטית( לכל גוף לבדו איננה יעילה ולא תוביל לתוצאה רצויה. 
יצויין כי קיים קושי מובנה לשוק הפרטי לייסד מערך וולונטרי יעיל לשיתוף פעולה נגד התקפות סייבר, זאת 

 ריים וכן חסמים חוקיים, ארגונייםדות מסחככל הנראה נוכח חשש לפגיעה באינטרסים כלכליים ובסו
 וטכנולוגיים אחרים.

 הסדרת פעילות מערך הסייבר, סמכויותיו ומכלול תפקודו תחת חוק ברור ומפורט, הינה נחוצה ודרושה. 

מערך הסייבר הלאומי, גוף בטחוני נוסף, הפועל תחת משרד רוה"מ, מקבל סמכויות נרחבות  –מנגד, החשש ברור 
ביותר הכוללות גישה למידע רב )לרבות מידע אישי(, וחשוף )כפי שההיסטוריה העגומה בנושא זה מלמדת( הן 

 לדליפות מידע והן לשימוש מדינתי החורג מהמטרות. 

וקם בחוק, בצירוף סמכויותיו הנרחבות, המאפשרות פגיעה קשה בזכויות אדם ובהגנת עוצמתו של הגוף המ
ריסונים הפרטיות במרכזן, מחייב חשיבה רבה ועמוקה. זאת על מנת שהחוק יהיה ברור, וכן על מנת שיקבעו בו 

גנוני פיקוח נדרשות ערובות פרוצדורליות ומנמספקים ומתאימים מחד, לצד פיקוח מחמיר מאידך. כן  ואיזונים
 מיוחדים ובעלי עוצמה, כמשקל נגד לסמכויות הרחבות שמעניק החוק. 

 
יצויין כי ניכר בתזכיר שהושקעו בחוק זה, כמתבקש, תשומות רבות. עם זאת, סבורה המועצה כי יש צורך 

 בשיפורים ובתיקונים שונים.
 
 
 

 להלן מספר הערות ראשוניות של המועצה: 



  – מפקח פרטיות וועדה מפקחת

המועצה רואה בחיוב את החובה למנות מפקח פרטיות וכן ועדה מפקחת )בדומה לחוק נתוני אשראי(. יש לברך 
 גם על אימוץ בחוק בפעם הראשונה בדין הישראלי של עקרון העיצוב לפרטיות. 

 

  –הגדרות החוק רחבות/אינן בהירות 

  עמומות. יש להן מופעים שונים במהלך המסמך )מרחב  "מרחב הסייבר" " מתקפת סייבר"הגדרות
פעולות דיגיטלי, פעילות מחשב( ויש להן נגזרות שלא הוגדרו )כמו גבולות הארגון(. המונחים "

" הנתונה להרחבה של ראש הממשלה, מוגדרים אינטרס חיוני", ובעיקר ההגדרה הרחבה של "בטחוניות
ה, המושג "התקפת סייבר" כולל "חדירה שלא כדין" על באופן כוללני המאפשר פרשנות רחבה. לדוגמ

פי חוק המחשבים. פסיקת בית המשפט העליון הרחיבה מושג זה אף למקרים שבהם אין בהכרח עקיפת 
 מנגנון טכנולוגי. הגדרה רחבה כל כך עשויה לפתוח פתח לשימוש מוגזם בכוח הרשות ומוצע לצמצמה. 

 
  של "הגנת פרטיות" מול "סייבר" אינן ברורה מספיק.  הסמכויותגם הגדרות 

 
 " תיאור כלל הפעילות המשקית במרחב המקוון / דיגיטלי / סייבר כמרחב  -"מרחב בטחוניהגדרת

 בטחוני רחב מדי.
 

  גם היא רחבה מדי, ועלולה להתקרב להגדרה של "אינדיבידואל" או אזרח. בסופו  "ארגון"ההגדרה של
ב אזרחי, וחשוב שימשיך להישאר כזה, גם כאשר קיימת נחיצות של התערבות של דבר המדובר במרח

המדינה בהגנה כנגד מתקפות סייבר. יש לתת יותר משקל לאינטרסים האזרחיים של המשתתפים 
 ב"מרחב הסייבר".

 
 .התוצאה המצטברת של הקושי בהגדרות אלה היא כשל בתחום ליבת החוק. יש להבהיר את ההגדרות 

 

 (. תרשים זרימההאמור, מומלץ לכלול )בדברי ההסבר, לפחות( תסריטים לדוגמא ) ל הקושי בנוסף, בש
זאת כדי להבין איזה ארגון אחראי בכל שלב, איך המכלול אמור לפעול והיכן נקודות הכפילות, החיכוך 

 או הריק בפעולתו הצפויה של מערך הסייבר.

 –צמצום סמכויות למינימום 

  להסדיר את ייעודו, תפקידיו וסמכויותיו של מערך הסייבר הגדרת המטרה לפי דברי ההסבר היא"
למימוש מדיניות הממשלה, בהתאם לעיקרון החוקיות, תוך שילוב בין תפיסות יסוד של המשפט 

יש לוודא, החוקתי בנושאים המוסדרים בתזכיר החוק לבין תפיסות של משפט וטכנולוגיית מידע". 
 להקמת מערך הסייבר. בהחלטות הממשלהשהחוק איננו חורג מהמטרות שהוגדרו  איפוא,

 
  אך ורק לטיפול בתקיפות סייבר במובן הצר והמדויק ביותר  מצומצמותהגדרות החוק צריכות להיות

)להבדיל למשל מניצול לרעה של מחשבים(. להגדרה יש לשלב מרכיבים של זדון ושל פגיעה פוטנציאלית 
ת ו/או בהיקף משמעותי של גופים. גם הגדרות "אינטרס חיוני" ו"מידע בעל ערך בתשתית קריטי

 אבטחתי" צריכות לעבור דיון מעמיק ולצמצם אותן למינימום. 
 

  של מערך הסייבר בכלל, ובאופן ספציפי לגשת למידע אצל גופים  הסמכויותיש לנסח בצמצום את
של מערך הסייבר וכן של בית המשפט  קול הדעתשיפרטיים ללא צו בית משפט. כמו כן יש להבנות את 

 בבחינת בקשות לצווים.
 

 מכוחו שמסדירות  תקנותהחוק ייכנס לתוקף רק לאחר שהותקנו יש לקבוע כי  – הבניית הסמכויות
 בפועל את פעילות המערך. 

 
  בלבד ושאיננו מזהה את מקורות המידע עם רשויות  לשיתוף מידע אגרגטיבייש להגביל את ההיתר

 אחרות. 



 
  יש לשקול להוציא אותו כליל מהסמכויות של מערך הסייבר. – מידע מזההאיסוף 

 
 עמימות הגדרת פעילות הניטור, המתוארת מצד אחד כמשהו רציף, ומצד שני התזכיר מאסדר   -ניטור

מצבים לבקשת גישה נקודתית וקצובה בזמן למידע מארגונים. פועל יוצא הוא אישור גורף לביצוע ניטור 
רציף ובלתי מידתי של כלל תעבורת המידע במשק. האינטרסים בבסיס הגישה מוגדרים על ידי ראש 

ממשלה ומשרדו, באופן שגם אם ברמה הטכנית חלה עליה בקרה, הוא אינו שקוף מבחינת ההצדקות ה
, אך החוק לא כולל 32שלו. פעולת הניטור אף כוללת מנגנון של ביצוע "פעולה מדגמית" על פי סעיף 

 מנגנוני פיקוח יעילים למנוע חריגה מסמכות בביצוע פעולות אלו.
תישלל ההתאמה זה לא ראויה. היא אף עשויה להוביל לכך שמישראל  הרחבת היתר של הניטור בחוק

adequacy  לפי החקיקה האירופאית. פסקי הדין של בית הדין האירופי מראים כי הגנה ראויה מצריכה
איסוף מינימאלי כמו גם כללים ברורים בדבר מחיקת המידע. החוק הקיים מותיר קביעת נושאים אלו 

 (, מצב שאיננו ראוי. 17בתקינה מאוחרת )סעיף 
 

 וזנות אשר דורשות שנוי או צמצוםהוראות אחרות: החוק כולל מספר הוראות בלתי מא- 

 
  מפני עבירות ועוולות במצבים של פעולות להגנת סייבר והעברת חסינות מעניקים  65ו  64סעיף

ובתום לב הרי  מידע הנוגע לסייבר. יש מקום להגביל הגנה זו. באם ארגונים יפעלו במידתיות 
הדבר מהווה הגנה מפני תביעות. בנוסף, סעיפים אלו מעניקים את ההגנה דנן במקרים 

 ין משום הגנה מספקת על ציבור הלקוחות. שהארגונים מסרו מידע ללקוחותיהם,  אך בכך א
 

  ובצידה סמכות עזר לדרוש כל מידע לעניין זה. סקרים מקנה למערך סמכות לביצוע  68סעיף
סמכות זו אצל הלמ"ס אשר מנוסה בפעולות אלו. המערך יוכל לפנות  יש לשקול להשאיר

 ללמ"ס לצורך סקירה כאמור. 
 

  – כילים טכניים

 ( את ע )או לפחות למזער, לאתר ולהתריעמנגנונים טכנולוגיים, במטרה למנו יש לחייב בחוק יצירת
הפגיעה בפרטיות על דרך חריגה מסמכות ושימוש לרעה בסמכויות הנרחבות שנקבעו בחוק )עקרון 

  העיצוב לפרטיות(. לא ברור אם נבדקו חלופות העושות שימוש בהתממה )אנונימיזציה( של הנתונים. 

 כניים על מנת לאפשר לגורמים הפרטיים השונים לשתף מידע על התקפות סייבר יש להבנות כלים ט
ולטפל בהן, מבלי לחשוף מידע רגיש הפוגע בפרטיות הלקוחות מחד ובתחרות בין החברות )סודות 

נבדקו ופועלים כבר במוסדות  multi-party computations-מסחריים( מאידך. כלים מתחום ה
ריך לפתח ולהטמיע את הכלים. לדברים יש גם משמעות כלכלית )השפעה על ציבוריים בישראל, וניתן צ

 תקציב המדינה(.

  הכוונה היא כי אם גורמים שונים בשוק היו מעבירים מידע בזמן אמת )בצורה אוטומטית( לגורם מרכזי
שהיה רואה את התמונה הגדולה, יתכן שבגוף המרכזי היו מזהים דפוס שמצביע על התקפה לפני 

 מים הבודדים מבחינים בכך.שהגור

 -בקרה שוטפת אפקטיבית

  שיבוצעו במערכת. קיימת חשיבות רבה לכך שכל מפעיל מערכת  מערכת תיעוד לכל הפעולות דרושה
ידע שכל הפעולות מתועדות באופן שלא ניתן למחיקה וששימוש לא מורשה/ראוי מתועד. זאת הן 

 כאמצעי התראה והן כאמצעי בקרה.
 

 אשר תמנע שימוש לא מורשה הן בשוגג והן בזדון ואף תתריע על  מערכת הרשאות אלקטרונית דרושה
 נסיון שכזה.

 
  על פני הבקרות ה"מסמכיות".  הבקרות הטכנולוגיותיש להעדיף את 

 



 הבודקים באופן שוטף את תאימות המידע הנאסף עם היתרים מוגדרים היטב  יש לקבוע מנגנונים
 רך רשאי לאסוף. ומראש לגבי המידע שהמע

 
  כדוגמת התקנת מערכות יש לחייב גםData Loss Prevention –DLP   ו- User Behavior –UBA 

Analyrics גוף חיצוני, וכן שהגדרות המערכות הללו ייעשו/יפוקחו על ידי . 
 

  לאסור לחלוטין איסוף של מזהים, מחיקות מידע  –)לדוגמה  העיצוב לפרטיותיש להרחיב את התוכן של
וניתוק שיוך המידע לארגונים/ בני אדם לפי כללים מובנים ומבוקרים( ולדרוש שהחוק לא ייכנס לתוקף 

 "עיצוב לפרטיות והגנה על מידע מוגן". 38מבלי שהותקנו התקנות מכוח סעיף 

 -פיקוח בלתי תלוי על רשות הסייבר 

  בנוסף לפעילות פיקוח שוטפת או נקודתית, המועצה ממליצה לחייב בחוק את  -להגנת הפרטיותהרשות
בנוסף יש . חודשים 18 –אחת ל  –רשם מאגרי המידע לבצע סקר סיכוני הגנת הפרטיות במערך הסייבר 

 למסד חובה של הרשם לפרסם לציבור את ממצאי הסקר וחובה של מערך הסייבר ליישם את הממצאים.
  

 צריכה להתמנות על ידי גוף חיצוני למשרד רוה"מ והמנדט שלה צריך לכלול את כל  -  וועדה המפקחתה
סוגיות הפרטיות )לא רק על פי חוק הגנת הפרטיות( לרבות חוקים אחרים והאיזונים המתחייבים על פי 

 כל דין.
 

 אין חריגים בחוק חופש שמערך הסייבר אסף מידע לגביו. יש לוודא ש זכות גישה למידע לכל אדם וחברה
 המידע המאפשרים למערך הסייבר להימנע מלספק מידע על פעילותו. 

 
 יש להבנות את תוכן הדיווחים. כמו כן, הדיווחים צריכים להיות מוגשים  – הדיווחים התקופתיים

לכנסת ובחלקם אף מונגשים מפורסמים לציבור ויתכן גם לכנסת ולא רק לרוה"מ. החששות המובעים 
אינם אך בעלמא. גילויי סנודאן חשפו מערך ציתותים בארה"ב אשר פגע אנושות בזכויות הפרטית. כאן 

מערך זה התאפשר, בין היתר, עקב קיומו של הסדר דיווחים מצומצם מדי אשר מנע מידע רלוונטי מעינו 
 של האזרח. 

 
 בעיקר יש לערוך בדיקה מקיפה ודקדקנית של ההתאמה והמימשקים– התאמה לחקיקה קיימת ,

 .)סמכויות אכיפה( המוצע 13לתקנות אבטחת מידע וכן לחוק הגנת הפרטיות ולתיקון 

 
 -הגנת הפרטיות

על פי הדין הקיים, הרשות להגנת הפרטיות היא המופקדת    -סמכות לביצוע איזון בין הסייבר לפרטיות 
המועצה רואה  האישי.על ההגנה על הפרטיות ובידיה האחריות והפיקוח על תחום אבטחת המידע 

ריכוז הידע, שיקול הדעת והסמכויות בתחום מהותי זה של זכויות האזרח בידי הגוף חשיבות רבה ל
 המקצועי שנקבע בחוק. 

ברם, תזכיר החוק מכריע בבירור שהזכות לפרטיות תיסוג מפני אינטרס הסייבר, ומשאיר את ביצוע 
הסייבר בלבד. מצב זה פוגע יתר על המידה בזכות  האיזונים החוקתיים לשיקול דעתו הפנימי של מערך

 היסוד. 

ן הראוי, על פיו ההכרעה בדבר עצם הפגיעה בזכות לפרטיות כמו גם מידתה, תשאר ויש לייצר את האיז
בידי הרשות להגנת הפרטיות. מידת הצורך בפגיעה בפרטיות כמו גם הפחתת מידת הפגיעה המחוייבת 

 ים בידי גוף שלישי.למינימום, צריכים להיות מופקד
 
 

 

 בברכה,

 



 אורית פודמסקי, יו"ר המועצה הציבורית להגנת הפרטיות

 oritp57@walla.co.il; מייל 6216093-050נייד 
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 שקד, שרת המשפטים איילת      העתקים:

 חוקתי(-רז ניזרי, המשנה ליועמ"ש ייעוץ וחקיקה )משפט צבורי

 מינהלי( -דינה זילבר, המשנה ליועמ"ש ייעוץ וחקיקה )משפט צבורי

 חוקתי(-צילי נאה, משרד המשפטים, ייעוץ וחקיקה )משפט צבורי

 חוקתי(-מיכל אברהם, משרד המשפטים, ייעוץ וחקיקה )משפט צבורי

 מינהלי(-ענת אסיף, משרד המשפטים, ייעוץ וחקיקה )משפט צבורי

 מינהלי(-נטע קנינשטין, משרד המשפטים, ייעוץ וחקיקה )משפט צבורי

 אלון בכר, ראש הרשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטים          

 ריינגולד, היועמ"ש לרשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטים-גילי רייסמן

 עמ"ש למערך הסייבר עמית אשכנזי, היו

 חוף, חבר המועצה הציבורית להגנת הפרטיות -דן אור

 דוד, חברת המועצה הציבורית להגנת הפרטיות-ענת בן

 ארז ויסברד, חבר המועצה הציבורית להגנת הפרטיות

 אייל זנדברג, חבר המועצה הציבורית להגנת הפרטיות

 טל ז'רסקי, חבר המועצה הציבורית להגנת הפרטיות

 וך, חבר המועצה הציבורית להגנת הפרטיותערן ט

 סימה נדלר, חברת המועצה הציבורית להגנת הפרטיות

 אבנר פינצ'וק, חבר המועצה הציבורית להגנת הפרטיות
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