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2018 

ראוי להקדים ולומר כי הסדרת מבנה מערך הסייבר והגדרת סמכויותיו בחקיקה ולא 
רק בהחלטות ממשלה כפי שהיה המצב עד כה היא משימה חשובה והכרחית. תזכיר 

ף עבודה מרשימה ומקצועית. גם השיח המקדים שנעשה עם אנשי מקצוע החוק משק
 ועם ארגוני החברה האזרחית מעורר הערכה. 

עם זאת, חלק מן ההסדרים הקבועים בתזכיר הם בעייתיים וראוי לתקן אותם בטרם 
 יועבר לוועדת השרים לחקיקה ולכנסת. להלן, נפרט את הבעיות. 

פגיעה מרחיקת לכת בפרטיות, אולי הפגיעה הקשה תזכיר החוק הוא בעל פוטנציאל ל
ביותר הקיימת היום בדבר חקיקה כלשהו. התזכיר מאפשר ניטור של כל תעבורת 
האינטרנט במדינה, הפקעת רכוש פרטי לצורך בדיקתו ועיון בו, כניסה לחצרים, תפיסת 

.  כל תכני מחשב בהסתמך על צווים במעמד צד אחד ותוך שימוש בראיות חסויות, ועוד
זאת בלא מנגנוני עצמאות מספקים עבור המבנה הארגוני של הגוף והמינויים שבו; בלא 

 מנגנוני איזון מהותיים מספקים; ובאמצעות הסדרים פרוצדורליים רחבים מאד. 

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל הבהרה או סיוע נוסף בהשלמת מלאכה חיונית זו. 

 בכבוד רב, 
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 היעדר סעיף מטרות ברור. .1

החוק  תזכירמהי מטרת החוק? מהי המטרה של אסדרת מערך הסייבר בישראל בכלל? 

ת מטרות המערך היא חשובה משום שבתורה תשמש הגדרנעדר סעיף מטרות ברור. 

ותאפשר השוואה בין מטרות מסגרת התוחמת את מרחב הפרשנות שיינתן לסמכויותיו 

)ב( לתזכיר קובע כי "ייעוד המערך הוא הגנת 2סעיף החקיקה לבין ההסדרים הכלולים בה. 

 מרחב הסייבר וקידום ישראל כמובילה עולמית בתחום הסייבר." 

ראל כמובילה עולמית בתחום הסייבר" אינה סיבה מספיק טובה להקים "קידום יש
מערך ובוודאי שלא לפגוע בזכויות של אזרחי ישראל באופן כה נרחב כפי שמבקש 
התזכיר לעשות. בנוסף, אי אפשר להותיר מערך סמכויות כה נרחב במסגרת שכונתה 

ית, משום שפגיעה בעבר על ידי הפסיקה "חקיקה עצלנית". זאת, משתי סיבות. ראש
בזכויות חוקתיות כגון הזכות לפרטיות חייבת להיות, בהתאם לחקיקת היסוד 
הישראלית, מעוגנת בתכלית ספציפית יותר. שנית, משום שידוע מחוקים אחרים, 
כגון חוק מנהל מקרקע ישראל לשעבר, כי וואקום חקיקתי עשוי להתמלא בניצול 

אזרחים ובמנהל תקין. בראש ובראשונה לרעה או חלילה שחיתות ופגיעה נוספת ב
 ראוי לחדד את מטרות החוק.

רגולציה של רגולטורים: מודל חדשני שלא ברור אם יצלח בתרבות  .2
 .הרגולטורית הישראלית

לפי פרק ד' לתזכיר האסדרה הלאומית בתחום הגנת הסייבר הינה במתכונת של 
ראש מערך הסייבר רגולציה על רגולטורית )המכונה בתזכיר "רשות מאסדרת"(. 

יוסמך להנחות את הרגולטורים האחרים בנוגע לאופן יישום החוק, יהיה 
הסמכות העליונה לאישור אסדרה בתחום הגנה הסייבר והגורם המוסמך לדון 

 -)ב(,)ג( ו44בערעור על אסדרה בתחום הגנת הסייבר על ידי רגולטור אחר )ס' 
 )ב( לתזכיר(.49
נקו לראש המערך לשם ביצוע החוק. לשון קובע סמכוית פיקוח שיוע 55ס 

הסעיף: " הוסמך אדם כמפקח ברשות מאסדרת והוקנו לו סמכויות פיקוח לפי 
אותו דין, רשאי הוא להפעיל את סמכויות הפיקוח שהוקנו לו כאמור לשם 

 פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה."
תפיסת חפץ או אין זה ברור האם מכוח סמכויות אלו יוכל המפקח גם לפעול ל

לאיסוף מידע כלשון הוראות סימן ב)סמכויות לטיפול בתקיפות ובאיומי סייבר, 
 ( וראוי לחדד זאת. 19-35ס' 
מאפשר למעשה למערך הסייבר להשית סנקציות שרגולטור ייעודי מוסמך  56ס' 

להטיל לפי חקיקה ייחודית גם למקרה של הפרת הוראות חוק הסייבר, וזו 
רשות מאסדרת בדין להתלות רישיון, לבטלו או להגבילו בשל לשונו: "הוסמכה 

הפרת תנאי הרישיון שניתן לפי דין או בשל הפרת הוראות הדין, יחולו סמכויות 
אלה, בשינויים המחויבים, גם בשל הפרת הוראות שנקבעו ברישיון או שניתנו 

 לפי חוק זה."
 זהו מבנה ייחודי וחדש ומעורר מספר חששות מרכזיים:

ר התאמה לתרבות הפוליטית והרגולטורית בישראל המאופיינת חוס .א
בהיעדר שיתופי פעולה בין רשויות רגולטוריות שונות. גם אם המבנה 



 

 

המוצע מתפקד במדינות אחרות, חובה לקחת בחשבון גם את הסביבה 
הרגולטוריות הישראלית. דוגמאות לכך ניתן למצוא בשוק התקשורת 

השנייה, הרשות להגנת הצרכן(  שם הרגולטורים השונים )הרשות
נדרשים לשיתופי פעולה אך אינם מצליחים בכך. עד כה גם מערך 
הסייבר אינו מצליח לייצר שיתופי פעולה עם הרשות להגנת הפרטיות 
והחשש הוא שהמתח רק יגבר ותידרש הסתגלות ארגונית לא מבוטלת 

 שספק אם תצלח. 
הארגונית בין  על האמור לעיל כדאי להוסיף שהשונות בתרבות .ב

הרגולטורים השונים תקשה על יישום מודל של רגולציה של 
רגולטורים, וכן גם רמת האוריינות הדיגיטלית השונה בין הרגולטורים 

 גם היא מהווה מכשול מפני יישום מודל של רגולציה של רגולטורים.
כאשר המערך יבקש ליטול לידיו  –בנוסף לחשש מפני "סקיוריזציה"  .ג

יה של רגולטורים מסויימים בשוק מטעמי ביטחון, קיים את הרגולצ
לתזכיר החוק  קובע שבתוספת  57חשש מפני פוליטיזציה. סעיף 

השלישית ימנו ארגונים שיהיו נתונים לפיקוח והנחיה ישירה של ראש 
מערך הסייבר ושראש הממשלה רשאי להוסיף ארגונים נוספים על 

( 1הקבועים בסעיף: ) התוספת השלישית ובלבד שהתקיימו התנאים
המגזר כולל ארגונים המקיימים פעילות החשופה לתקיפות סייבר 

( אין רשות 2שפגיעה בה יכולה לגרום לפגיעה באינטרס חיוני ; )
מאסדרת בעלת סמכות, משאבים ויכולת ארגונית להנחות בתחום 

( יש חשש סביר 3הגנת הסייבר בארגונים השייכים למגזר האמור; )
(, תתממש 2רה של רשות מאסדרת כאמור בפסקה )שלנוכח העד

(. זוהי הגדרה רחבה מאד 1הפגיעה באינטרס החיוני המנוי בפסקה )
 שיכולה לשמש כמצע ל"הלאמה" של ארגונים. 

עוד נעיר כי בדברי ההסבר לתזכיר נטען כי המערך הרגולטורי המתואר  .ד
יניים. מהווה רגולציה משולבת או רגולציה משתפת. אבל זוהי אחיזת ע

מדובר ברגולציית על, שאיננה משתפת אלא היא עדיין מצווה )קומאנד 
 אנד קונטרול(.

 הרחבת יתר של מעגל המטרות של הגנת סייבר.  .3

תפיסת הגנת הסייבר בישראל עד לאחרונה נסובה סביב הצורך להגן מפני איומי 
 סייבר אשר יובילו לפגיעה מוחשית בתשתיות קריטיות. זוהי הגנת הסייבר

(cybersecurity  על פי מודל ה )הקלאסיתCIA סוגי נזקים  3. מודל זה הגדיר
 אשר יכולים להתרחש כתוצאה מאיומי סייבר:

Confidentiality –  פגיעה בחיסיון המידע: פגיעה לתכלית של איסוף מידע
 למטרות מודיעין צבאי, אזרחי או מסחרי. 

integrity – ית של שיבוש ושינוי נתונים פגיעה באמינות המידע: פגיעה לתכל
 במטרה לגרום פגיעה תפקודית פיזי.

Liberty – .פגיעה בזמינות המידע: פגיעה לתכלית של חסימת גישה למידע 
לעומת זאת התזכיר מרחיב את מעגל המטרות בהתירו הפעלת סמכויות שונות 
של מערך הסייבר כאשר הן נדרשות לשם התמודדות עם תקיפת סייבר והגנה 

 אינטרס חיוני" המוגדר ככל אחד מאלה: על "



 

 

 ( ביטחון המדינה, ביטחון הציבור או בטיחותו; 1")
 ( חיי אדם; 2)
 ( כלכלת המדינה; 3)
 ( תפקודם התקין של ארגונים המספקים שירותים בהיקף משמעותי; 4)
 ( מניעת סכנה ניכרת לסביבה או לבריאות הציבור; 6)
בהיקף שקבע שר המשפטים או בנכס  ( מניעת פגיעה משמעותית בפרטיות7)

( אינטרס שקבע ראש הממשלה בצו לאחר התייעצות עם 8מידע משמעותי; )
 השר הנוגע בדבר. 

 המדובר ברשימת אינטרסים רחבה מאד, בעיקר בהיבטים הבאים:
חוסר ההפרדה בין בטחון המדינה ובטחון הציבור. בחשיבה החוקתית  (1)

נה לבין "שלום הציבור" שהוא הישראלית קיים הבדל בין בטחון המדי
 אינטרס עמום ובדרך כלל בעל אוריינטציה פוליטית. 

( "ארגונים המספקים שירותים בהיקף משמעותי" היא הגדרה אמורפית 4)
ורחבה. למשל, האם מערך הסייבר יוכל להפעיל את סמכויותיו במקרה של 

בגדים  תקיפת סייבר הפוגעת בתפקודם התקין של רשתות קמעוניות למכירת
 תחת "ארגונים המספקים שירותים בהיקף משמעותי"? 

( מה ההבדל בין "ביטחון הציבור ובטיחותו", "חיי אדם" ו"סכנה ניכרת 6)
 לסביבה או לבריאות הציבור"? ומדוע יש צורך בשניהם?

( אינטרס שקבע ראש הממשלה הוא הגדרה מיותרת ומזיקה ורחבה למעלה 8)
וליטיזציה של המערך, על ידי הכנסת אינטרסים מן הצורך. החשש הוא מפני פ

השפעות סייבר על תודעה, על  –שאין למערך יכולת מוסדית לטפל בהם, כגון 
 הדמוקרטיה וכיוצא באלה. 

חששות אלה אינם חששות בעלמא. בנוסח המוקדם של התזכיר נכללו בו גם 
". פגיעה לא מוחשית תודעתית או תדמיתית הגורמת לבהלה רחבה בציבור"

מאפשר עדיין לראש הממשלה להכניס זאת לתוך משרעת  8ברור שסעיף קטן 
 תחולת החוק. 

החשש הוא שאם תתבצע הרחבה גם למערכות ותהליכים חברתיים וערכיים, 
העיצוב הרגולטורי של המערך לא מתאים, ובעיקר הוא עלול למצוא עצמו חשוף 

והסעיפים הקטנים הואיל  8ללחצים פוליטיים. לכן מוטב לבטל את סעיף 
שלפניו רחבים דיים. לחילופין יהיה צורך לעצב את המערך כך שיכלול את 

רגולציית התוכן בשוק  -בעצם  –אותם מנגנוני עצמאות מפני לחץ פוליטי כמו 
גוף סופר בטחוני בלא הפרדה מספקת מן התקשורת. תהיה זו טעות לעצב 

 יטור תוכן. הפוליטיקה ולהעניק לו, גם בעקיפין, סמכויות לנ

לתזכיר משכנעים בנוגע לכך  46בנוסף, דברי ההסבר וכן האמור בסעיף 
שהמדינה אינה צריכה להגן על כל השחקנים אלא לבצע הערכת סיכונים 
ולהחליט על מה להגן. כל זה טוב ויפה אבל לחלוטין מנוגד להסדרים בפועל 

ייבר, לחוק הורחבה מאד תחולת סמכויות מערך הס 18בהתאם לסעיף  –
מתשתיות קריטיות אל רשת רחבה פי כמה וכמה הכוללת גופים שלטוניים 

 ופרטיים כאחד.  

 
  סמכויות המערך רחבות ופוגעניות יתר על המידה: .4



 

 

סמכויות המערך פוגעניות ורחבות מאד באופן חסר תקדים במדינת ישראל וללא 
לקבל  ותסמכויות אלה כוללות את הסמכערובות או מנגנוני אבטחה מספקים. 

ולאסוף מידע בעל ערך אבטחתי, לעבד אותו, להעבירו, לשתף ולהפיץ אותו. זו 
עלולה להיות פגיעה משמעותית בזכות לפרטיות, בסודות מסחריים, בזכויות 

 קנייניות ועוד.

המקים סמכות לפעולה, מבוססת על הגדרת  הגדרת "אירוע סייבר" .א
"פעולה זדונית  "תקיפת סייבר" המוגדרת בצורה רחבה וכוללת כל

שנועדה לפגוע בשימוש במערכת מחשב כפי שתוכננה, באבטחתה, או 
( "אחסון או הצגה של מידע 3במידע השמור בה" ובכלל זאת לפי ס"ק )

 או פלט שיש בהם כדי להטעות, בהתאם למטרות השימוש בהם".

הן בהקשר של אירוע סייבר והן בהקשר של  –כלומר, ההרחבה כאן כפולה 
 ת הקמות מכוחו. הסמכויו

( לתזכיר מעניק למערך הסייבר סמכות שיורית 6)3ס'  - סמכות שיורית  .ב
"לבצע כל תפקיד אחר בתחום הגנת הסייבר שיקבע ראש הממשלה".  הגנת 

כ"מכלול הפעולות הנדרשות  -סייבר מוגדרת גם היא בצורה רחבה מאד 
לצמצום למניעה, להתמודדות ולטיפול בתקיפת סייבר או איום סייבר, 

השפעתם והנזק הנגרם מהם, במהלכם ולאחריהם, ובכלל זה פעולות 
 אבטחת מידע".  

( 1)א()3אותו מוסמך המערך לאסוף )ס'  הגדרת "מידע בעל ערך אבטחתי" .ג
“ cyberהן את האינדיקטורים לאיום סייבר )  –רחבה מאד וכוללת למעשה 

”threat indicator) שוואה, אפילו ה והן את התרופות לתקיפה. לצורך הה-  
CISA   נוקט הגדרה מצומצמת יותר: 2015האמריקאי משנת 

The term “cyber threat indicator” means —CYBER THREAT INDICATOR.
—information that is necessary to describe or identify 

A. malicious reconnaissance, including anomalous patterns of 
communications that appear to be transmitted for the purpose of gathering 
technical information related to a cybersecurity threat or security vulnerability; 

B. a method of defeating a security control or exploitation of a security 
vulnerability; 

C. a security vulnerability, including anomalous activity that appears to 
indicate the existence of a security vulnerability; 

D. a method of causing a user with legitimate access to an information 
system or information that is stored on, processed by, or transiting an information 
system to unwittingly enable the defeat of a security control or exploitation of a 
security vulnerability; 

E. malicious cyber command and control; 
F. the actual or potential harm caused by an incident, including a 

description of the information exfiltrated as a result of a particular cybersecurity 
threat; 

G. any other attribute of a cybersecurity threat, if disclosure of such 
attribute is not otherwise prohibited by law; or 

H. any combination thereof. 
 

האחת היא מניעה  –בהתאם לתזכיר סמכויות המערך מתחלקות לשניים  .5
להלן נעסוק בשני וניטור )הגנה(, והשנייה היא התמודדות עם תקיפת סייבר. 



 

 

סוגי הסמכויות ונטען כי ביחס לשתיהן מדובר בסמכויות רחבות מאד, למעלה 
 באופן חסר תקדים.  –מן הצורך ושוב 

 :מערך הניטור .א
i.  '24/7המערך להפעיל מערך ניטור וזיהוי את )ב( מסמיך 17ס 

על רשימה רחבה ביותר של ארגונים )טבלת השוואה בסוף 
בישראל   PRISMזוהי למעשה יצירה של תוכנית  המסמך(.

 שאין לה תקדים מבחינת הפגיעה בפרטיות האזרחים. 
ii.  אמנם, כללי הפעולה של מערך הניטור מגבילים במעט את

( איסוף המידע ימוקד 1כי )סמכות איסוף המידע בקבעם 
( עיבוד המידע למידע בעל ערך 2במידע בעל ערך אבטחתי, )

אבטחתי יבוצע ככל הניתן בזמן אמת, באופן ממוחשב 
( איסוף המידע ועיבודו ייעשה בהתאם להוראות  3אוטומטי; ו )

 מצומצמת. אולם:  PBDהמטיל חובת  38סעיף 
iii.  'צע הינה גם על ( לחוק המו1)16סמכות איסוף מידע לפי ס

 "מידע" שעשוי לשמש להפקת מידע בעל ערך אבטחתי. 
iv.  '( לחוק המוצע מסמיך את המערך " לעבד מידע לצורך 2)16ס

הפקת מידע בעל ערך אבטחתי בהתאם להוראות חוק זה" 
 אולם החוק אינו כולל הגדרה למונח "לעבד". 

v.  '( מסמיך את המערך " לסייע לארגונים להתמודד עם 4)16ס
ועי סייבר בהתאם להוראות חוק זה.", אבל "אירוע סייבר איר

 אינו מוגדר בחוק. רק "איום סייבר". 
vi.  'אופן שמירת המידע במערך הניטור וביעורו יקבע  17לפי ס

בתקנות. חלק משמעותי מיכולת הפגיעה נוגע לשמירה של 
 המידע וביעורו. אין שום סיבה להשאיר זאת לתקנות. 

 ות סייבר סמכויות לטיפול בתקיפ .ב
i.  לתזכיר הסמכויות יופעלו: 19בהתאם לסעיף 
ii.   ,לשם מניעת פגיעה באינטרס חיוני המוגדר, כאמור לעיל

 באופן רחב מאד
iii.  בהתאם לעיקרון צמידות המטרה )נחוצה לאיתור תקיפת

 סייבר, התמודדות עמה ומניעתה(
iv.  ותוך שקילה של השפעת הפעלת הסמכות על הארגון ועל

אם בעל הסמכות נוכח שאין בהפעלת הזכות לפרטיות, ורק 
הסמכות כדי לפגוע בפעילות הארגון או בזכות לפרטיות במידה 

סעיף זה הוא בעייתי משום העולה על הנדרש בנסיבות העניין. 
שהוא מאפשר למעשה למערך הסייבר עצמו להפוך להיות גם 
הרשות להגנת הפרטיות. הזכות לפרטיות היא זכות חוקתית 

ל רשות מנהלית חייבת להתחשב בה שעה ולפיכך ממילא כ
שהיא מפעילה את סמכויותיה. ברמה המוסדית, האחריות על 
הגנת הפרטיות אמורה להיות בידי הרשות להגנת הפרטיות, 

( משמעו ייתור סמכויותיה 3,4)ג() 19ואילו הניסוח של סעיף 
של הרשות להגנת הפרטיות לטובת החלטה פנימית של מערך 

גנת הפרטיות. להלן, נרחיב עוד בנוגע הסייבר בהקשרי ה
 להקשרים של פרטיות. 



 

 

v. ( אבל גם כאן  90הפעלת הסמכות לכאורה מוגבלת בזמן )ימים
אם " נוכח ראש המערך כי יש יסוד סביר  -השסתום רחב מאד 

להניח שתקיפת הסייבר עדיין מאיימת על אינטרס חיוני 
והפעלת הסמכויות בארגון נדרשת להתמודדות עמה או 

 )ד((.   19לאיסוף מידע עליה" )ס' 
vi.  על כל ארגון למלא אחר הוראות עובד מוסמך במערך ללא

, ס' 26)ס'  ערעור. כן אסור לארגון לגלות את ההוראותיכולת 
התוצאה היא תהיה הקמה של מערך ניטור ואיסוף (. 72, ס' 39

מידע בקנה מידה שלא היה קיים בהיסטוריה של מדינת 
יכולת ערעור או גילוי של עצם הבקשה  ישראל וזאת ללא כל

לקבל את המידע. תפיסה גורפת זו סותרת באופן חזיתי 
עקרונות של ממשל תקין, ממשל פתוח, שקיפות, אחריותיות 

  וחופש מידע.
vii.  רוחב הסמכויות מתבטא גם בכך שניתן לממש אותן על פי צו

בית משפט שיכול להינתן במעמד צד אחד ועל בסיס ראיות 
או ללא ( 35(, בהסכמת הארגון )ס' 29)ב(, 28, 27)ס' חסויות 

הסכמה כלל במקרים דחופים  כאשר יש למנוע "נזק ממשי" 
 35ס' (. 36אולם מונח זה אינו מוגדר בכלל בתזכיר החוק )ס' 

העוסק בקבלת הסכמת הארגון אינו מאפשר להבין מתי יהיה 
מה צורך בצו ומתי ינסו קודם לפנות להסכמת הארגון, ועד כ

מוצדק בכלל להשחית זמן לקבל את הסכמת הארגון שעה 
 שאפשר לעקוף את הצורך בהסכמה בקלות יחסית. 

viii.  עוד נוסיף כי המערך יכול לממש את זכויותיו על פי צו גם
אם הוא סבור שיש סיכוי של ממש לצורך בדיקה מדגמית 

)א( לחוק 32לאתר באמצעות הדגימות תקיפות סייבר )ס' 
שה לפי צו זה יכול ביהמ"ש לחת צו במעמד המוצע(. גם בבק

צד אחד אם הוא סבור שהארגון המשיב הוזמן כדין ולא 
ברירת המחדל היא שהדיון יהיה )ב(, וכן 33התייצב לדיון )ס' 
 )ג((. 33)ס' בדלתיים סגורות 

  
 מנגנוני פיקוח והגנה על הפרטיות בפעולות מערך .6

הפגיעה שלהם בפרטיות הוא  ההסדרים שבתזכיר החוק הם הסדרים שפוטנציאל
חסר תקדים. לפיכך, התזכיר כולל גם מינוי מפקח פרטיות פנימי וכן וועדה 
מפקחת. אלא, שגם אלה מאד מוגבלים בסמכויותיהם ובעיקר חסרי עצמאות 
פעולה ביחס למיקום הארגוני שלהם. למעשה, אין אלא לקבוע בצער שמנגנוני 

 הפיקוח האלה הם אחיזת עיניים.  

 ח פרטיות פנימי במערךמפק .א
i.  'הגדרה מעגלית למינוי המפקח ותנאי כשרותוקובע  10ס :

ימונה מבין עובדי המערך לאחר התייעצות עם רשם מאגרי 
המידע בהתאם לתנאי כשירות והכשרה שהרשם יורה עליהם 

 בהתייעצות עם ראש המערך.



 

 

ii.  ממונה וזאת במובחן למשל מן ה אינו עצמאי בעבודתוהמפקח
)ג( הוא " 10. לפי ס' GDPRעל הגנת פרטיות בחברה לפי ה 

יהיה עובד המערך הכפוף ישירות לראש המערך או לעובד בכיר 
במערך הכפוף ישירות לראש המערך," אבל יונחה מקצועית על 

 ידי רשם מאגרי המידע. 
iii.  תזכיר החוק אינו נותן מענה לשאלה מה יקרה אם תהייה

המקצועיות של הרשם לבין ההנחיות התנגשות בין ההנחיות 
  ויש להניח כי התנגשויות כאלה יבואו.  של ראש המערך, 

 הנדסת פרטיות .ב
לתזכיר מעגן חובת "הנדסת פרטיות". זהו כמובן עניין ראוי אבל  38ס' 

 גם כאן אין דיוק מספק. 
ראשית, סעיף קטן )א( עוסק הן בהגנה על פרטיות והן ב"מידע מוגן" 

 גם מידע בעל ערך כלכלי וסודות מסחריים.  שמוגדר ככולל
שנית, העיצוב הטכנולוגי צריך לפי התזכיר להיעשות באופן שיבטיח 
איסוף ושמירה "מינימלי הנדרש לקיום ייעוד המערך", שהוא, בתורו, 
רחב מאד וכולל כאמור גם "הגנת מרחב הסייבר וקידום ישראל 

יבוד מידע לצרכי כמובילה עולמית בתחום הסייבר". האם יאפשר ע
 פיתוח מערכות הגנה עתידיות? 

שלישית, חסרה בתזכיר החוק חובת עיצוב ארגוני ולא רק עיצוב 
 .GDPRב   PBDטכנולוגי וזאת בדומה לדרישת ה 

  
חובת הסודיות רחבה מידי על פעולות המערך ומצומצמת מידי בתחולתה ביחס  .7

 ת ישראללמידע אישי, ויוצרת ממשק בעייתי עם סמכויות משטר
 חובות החלות על עובד במערך:  .א

i.  'א( לתזכיר מגדיר חובת סודיות החלה על עובד המערך 6ס(
בעבר או בהווה ביחס ל"מידע מוגן" המוגדר כמידע שחוק 
הגנת הפרטיות חל עליו, תוכן שיחה כהגדרתה לפי חוק האזנת 
סתר, סוד מקצועי או סוד בעל ערך כלכלי או מידע הנוגע 

או מקצועי הקשור לעסקו של אדם שגילויו עלול לעניין מסחרי 
לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחר או כלכלי. זוהי 
כמובן חובה ראויה וכראוי הפרתה עשויה לגרור עונשי מאסר. 

היא נסוגה  –שוב, כמו בהקשרים אחרים שנידנו למעלה  –אבל 
", היתר בכתב בהתאם להוראות שקבע ראש המערךמפני "
רת השיקולים להיתר אינם קבועים בחוק ולכן עשויים כשמסג

 להפוך את כל חובת הסודיות לאות מתה. 
ii.  קובע כי " ראש המערך, עובד הכפוף לו, או מי שפועל  40ס

מטעמו, לא יגלה ידיעה או מסמך שנמסרו לו מכוח תפקידו או 
אלא בהתאם להוראות חוק זה, או סמכויותיו לפי פרק זה, 

י בשל עבירה חמורה או בשל הפרעה לעובד לצורך הליך פליל
". המונח "עבירה חמורה" אינו מוגדר בתזכיר. אבל, ציבור

בעיקר, מדוע יש צורך כאן בהכנסת הפרעה לעובד ציבור? מהו 
הקשר ההכרחי בין מסירת מסמך או הפרת חובת סודיות לבין 

 הפרעה לעובד ציבור? 



 

 

iii.  שלפי סעיף מידע שנמסר בהסכמה למערך הסייבר, הוא מידע
לתזכיר החוק יהיה פטור מתחולת חוק חופש המידע. אבל  41

העניין המטריד יותר הוא כי המידע לא ישמש כראיה נגד 
מוסרו בהליך אזרחי, מנהלי או פלילי. האם הכוונה היא לכך 
שמערך הסייבר לא יכול להעביר מידע כזה למשטרה? יש 

חברות מלדווח היגיון רב בגישה זו, כי אחרת יימנעו אנשים ו
על מתקפות בחשש שלאחר מכן תיפתח נגדם חקירה.   CERTל

אבל כל עוד לא יוגדר הממשק מול המשטרה בצורה טובה 
יותר, יהיה כאן פתח לחיכוך, לניסיונות מצד המשטרה להפעיל 
לחצים או להוציא צווים כדי לקבל את המידע. מעבר לכך, 

מה של עבירות הסעיף קובע כי שר המשפטים רשאי לקבוע רשי
שלגביהן יועבר מידע או ישמש כראיה בהליכים פליליים. גם 
עניין זה פותח פתח הן להעברת מידע רחבה מידי הן לשימוש 
עקיף בסמכויות מערך הסייבר כדי לעקוף את המגבלות החלות 

 על איסוף מידע חקירתי בעבירות פליליות רגילות. 
iv.  'חון" לא ברור האם )א( מהווה סעיף "נמל ביט41בנוסף אף שס

או על כל  35חל רק על מידע שנמסר בהסכמת הארגון לפי ס' 
 מידע שנאסף גם במסגרת מערך הניטור.

 חובות החלים ביחס לפעולות המערך עצמו: .ב
i.  'קובע את חובת הסודיות על אדם או ארגון שקיבלו מידע  39ס

או הוראות מהמערך והמידע סומן כמידע מוגן, בעל ערך 
 או בעל סיווג בטחוני.  אבטחתי רגיש

ii.  'פעילות מערך הסייבר לפי חוק זה אסורה בגילוי "אלא 72ס :
בהתאם להוראות חוק זה או להוראות שיקבעו ראש הממשלה 
ושר המשפטים." גם כאן, לא ברור מהן ההוראות שיקבעו 
ראש הממשלה ושר המשפטים, וכיצד הן מתיישבות עם 

נו למעלה, הכפפת הוראות הגילוי האחרות. כפי שכבר כתב
ארגון מפוקח לחובות של סודיות בנוגע להוראות שמקבל 
מהמערך בעייתית לא רק באשר לארגון עצמו אלא גם בהיבט 

 השקיפות והפיקוח על פעולות המערך. 

 

 אצילת סמכויות בעייתית  .8
)ד( מאפשר לראש המערך לאצול סמכות שניתנה לו לפי החוק המוצע 4ס'  .א

הגדרה מהו עובד בכיר, ומהי הכשירות לתפקיד. ס'  ל"עובד בכיר" אבל אין
)ד( לתזכיר מתייחס רק ל"גורם אחראי" ול"עובד מוסמך" וקובע כי " ראש 5

המערך יקבע בנהלי המערך הוראות לעניין כשירות והכשרה של גורם אחראי 
 ועובד מוסמך כתנאי להפעלת סמכויות לפי חוק זה."

 
הסייבר לרשויות אחרות ובעיקר לשב"כ יחסי הכוחות והגומלין בין מערך    .9

 אינם ברורים דיים. 



 

 

( מוסבר ש"התזכיר המוצע לא נועד לשנות את ייעודם או 2בס' ב' לתזכיר )עמ' 
סמכויותיהם של גופים נוספים המפעילים סמכויות במרחב הסייבר בישראל 
בהתאם למסגרת המשפטית החלה עליהם ובכלל זה שב"כ, הממונה על 

 כת הביטחון ומשטרת ישראל."הביטחון במער
לתזכיר קובע שראש מערך הסיבר הוא שיחליט ויפנה לבעלי סמכות  37ס' 

 נוספת אם יש לדעתו צורך בפעולתם לשם מניעת הפגיעה באינטרס חיוני. 
מסמיך עובד שב"כ בכל הסמכויות לאיסוף מידע וניטור הנתונות לעובד  71ס' 

 המערך:
לחוק שירות  7ריגול, כמשמעותם בסעיף ")א(לצורך סיכול איומי טרור ו

ראש שב"כ(,  –הביטחון הכללי, רשאי ראש שירות הביטחון הכללי )להלן 
שב"כ(  –להסמיך בעלי תפקידים מבין עובדי שירות הביטחון הכללי )להלן 

 לחוק. 36עד  19בסמכויות הנתונות לעובד מוסמך או גורם אחראי לפי סעיפים 
 יף )א( תיעשה לאחר שהתקיימו כל אלה:)ב( הפעלת סמכויות לפי סע

ראש שב"כ השתכנע כי יש תקיפת סייבר  (1)
 התקיפה(; –לחוק )להלן  19והתקיימו יתר התנאים הקבועים בסעיף 

ראש שב"כ השתכנע כי הפעלת הסמכות  (2)
לחוק  7נדרשת לצורך סיכול איומי טרור או ריגול כמשמעותם בסעיף 

 ;שירות הביטחון הכללי, הנובעים מהתקיפה
ראש שב"כ או עובד בכיר שהוא מינה לכך  (3)

התייעץ עם ראש מערך הסייבר הלאומי או עובד בכיר שהוא מינה לכך 
 לעניין הפעלת הסמכות לפי סעיף זה;

יחולו על הפעלת סמכויות לפי  15עד  13)ג( יתר הוראות החוק למעט סעיפים 
 סעיף קטן )א( ומידע שנאסף באמצעותן."

קף היא היעדר הסדר במקרה של חפיפה בין תפקידי הבעיה הקשה שהתזכיר מש
השב"כ לתפקיד המערך, בייחוד בסעיפים הרגישים מבחינת תוכן של תפקידי 

המגדיר בין שאר "ייעוד השירות  7בס'  השב"כ כמו למשל חוק השב"כ
מפני איומי , סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיוותפקידיו" גם "שמירת ... 

יגול וחשיפת סודות מדינה, וכן יפעל השירות לשמירה , רטרור, חבלה, חתרנות
ולקידום של אינטרסים ממלכתיים חיוניים אחרים לביטחון הלאומי של 

מוסיף כי  (1)ב()7ס"ק המדינה, והכל כפי שתקבע הממשלה ובכפוף לכל דין." 
בין תפקידי השירות גם "סיכול ומניעה של פעילות בלתי חוקית שמטרתה לפגוע 

מוסיף עוד לתפקידי  (6)ב()7ס"ק ". המשטר הדמוקרטי או במוסדותיובסדרי ... 
, באישור ועדת הכנסת פעילות בתחום אחר שקבעה הממשלההשירות גם "

שמור ולקדם אינטרסים ממלכתיים חיוניים לביטחון לענייני השירות, שנועדה ל
 ;". הלאומי של המדינה

 
 ם מנגנוני פיקוח, כשרות ראש המערך ומינוי העובדי  .10

)ה( לתזכיר ראש המערך צריך למסור לראש הממשלה  דו"ח 4בהתאם לס'  .א
מצב הגנת הסייבר הלאומית וכן פירוט פעילויות שיש לנקטו בעתיד רק אחת 
לשנה. החוק אינו מפרט מה נעשה עם הדו"ח ומה קורה במקרים של בעיות 

 או כשלים.  
ם דרישות לתזכיר מאפשר לראש הממשלה לקבוע בתקנות או בכללי 5ס'  .ב

כשירות אחרות מאלו הנדרשות בחוק המינויים לשם מינוי ראש המערך ואף 



 

 

לקבוע בכללים משרות או תפקידים שיבוצעו על ידי מי שאינו עובד מדינה 
לתקופה קצובה. מדובר למעשה על גוף בטחוני שלראש הממשלה סמכויות 

י כללי מרחיקות לכת הן לגבי מינוי ראש המערך והן לגבי משרות שלא לפ
שירות המדינה. המדובר במערך רגיש מאין כמותו שמצד אחד אין עליו 
כמעט פיקוח ציבורי ולכן הסעיף יהיה למעשה פתח לשחיתות, לחגיגות 
מינויים ומשכורות ללא פיקוח, ומצד שני יאפשר לקבל לעבודה עובדים 
שאינם עומדים בכללי כשירות בסיסית ולבצע באמצעותם פגיעות מרחיקות 

 ת בזכויות אדם. לכ
 הוועדה המפקחת .ג

i.  לפי התזכיר הוועדה תמונה על ידי ראש הממשלה, ובראשה
יעמוד שופט בדימוס או משפטן בכיר. עצמאותה מודגשת 

"חבר ועדה במילוי תפקידיו לפי חוק זה לא יהא נתון  -בתזכיר 
לכל מרות זולת מרות החוק ויפעיל שיקול דעת עצמאי." )ס' 

)ב(.  14ויות איסוף מידע וזימון עדים )ס' )ו((, ויש לה סמכ13
אלא, שכל שהוועדה אמורה לעשות הוא להגיש דו"ח לראש 
הממשלה אחת לשנה, ואין בתזכיר שום פירוט מה אמור 

)ב( אם  15לקרות עם הגשת הדו"ח הזה. בנוסף, לפי סעיף 
הוועדה מסיקה שעולה חשש להפרת דין היא צריכה להעביר 

סמך" אולם מן התזכיר כלל לא ברור את הטיפול ל"גורם מו
מיהו: " ראתה הוועדה במסגרת פעילותה שעולה חשש להפרת 
הדין בידי גורם או אדם מסוים, תחדל מטיפול לגביו ותעביר 

 את המשך הטיפול לגורם המוסמך לכך." 
   .א

 



 

 

 

 השוואה בין הגופים שהיו כפופים לרא"מ לבין סמכות הניטור לפי התזכיר:

ת הביטחון בגופים ציבוריים לפי חוק להסגר
 )רגולציה על ידי רא"מ(

כולל גם את  –*כאשר מדובר בגוף ממשלתי 
 יחידות הסמך שלו

)התוספת הראשונה השניה הרביעית 
והחמישית לחוק הסדרת הביטחון בגופים 

 ציבוריים(

 התזכיר לעניין סמכות הגילוי והזיהוי

 משרדי הממשלה .משרד ראש הממשלה .1

]יש כפילות כי כל משרד ממשלתי  .1 משרד הביטחון. .2
משרדי ממשלה כבר מופיעים כתחת 
סמכות המערך ללא צורך באישור 

 ראש המערך[

]גוף מבוקר לפי 
לחוק מבקר  9ס' 

שראש המדינה[ 
המערך קבע 
ששיתופו יתרום 
תרומה של ממש 
לגילוי וזיהוי של 
איומי סייבר 

ולהתמודדות 
עמם למעט 
צה"ל, שב"כ, 
 משטרה, המוסד.

פעלי מערכת הבטחון" ומפעלים "מ .3
המייצרים מוצרים עבור מערכת הבטחון, 

 כפי שיוגדרו בצו על ידי שר הבטחון.

 כל מפעל או מוסד של המדינה .2

כל אדם או גוף המחזיק, שלא לפי  .3 לשכת נשיא המדינה. .4
חוזה, ברכוש המדינה או המנהל 
אותו או המפקח עליו מטעם 

 ;המדינה

 מיתכל רשות מקו .4 משרד החוץ. .5

כל חברה ממשלתית, כהגדרתה  .5 רשות שדות התעופה; .6
בחוק החברות הממשלתיות, 

חוק החברות  –)להלן  1975-תשל"ה
הממשלתיות( וכן כל מפעל, מוסד, 
קרן או גוף אחר, שהממשלה 

 ;משתתפת בהנהלתם

חברת נמל כהגדרתה בחוק רשות הספנות  .7
חוק  –)להלן  2004-והנמלים, התשס"ד

 מלים(;רשות הספנות והנ

כל אדם, מפעל, מוסד, קרן או גוף  .6
אחר, שיועמדו לבקורת על פי חוק, 

פי החלטת הכנסת או על פי  על
 ;הסכם ביניהם ובין הממשלה

כל חברת בת ממשלתית, כהגדרתה  .7 חברות תעופה; .8
בחוק החברות הממשלתיות, וכן כל 
מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר, 
שאחד הגופים המנויים בפסקאות 

( משתתפים 6)-( ו5(, )4(, )2)
בהנהלתם, אולם הבקורת על גוף 
כזה לא תופעל, אלא אם הועדה או 
המבקר החליטו על כך ובמידה 

 ;שהחליטו



 

 

גוף המפעיל מסוף מטענים מוטסים   .9
 ;מישראל

כל מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר  .8
הנתמכים, במישרין או בעקיפין, על 
ידי הממשלה או על ידי אחד 

(, 4(, )2ם בפסקאות )הגופים המנויי
( בדרך הקצבה, ערבות 6)-( ו5)

וכיוצא באלה; אולם הבקורת על 
גוף כזה לא תופעל, אלא אם הועדה 
או המבקר החליטו על כך ובמידה 

 ;שהחליטו

מינהלת המעברים שבמשרד הביטחון,  .10
ככל שנוגע לאבטחת המעברים, למעט 
אבטחת מידע, לפי החלטת ממשלה מיום 

 (2005בדצמבר  14"ו )י"ג בכסלו התשס

כל ארגון עובדים כולל, וכל מפעל,  .9
מוסד, קרן או גוף אחר שארגון 
עובדים כאמור משתתף בהנהלתם, 
ובלבד שהביקורת לא תופעל על 
פעילותם כאיגוד מקצועי; ואולם 
הביקורת על גוף כאמור לא תופעל 
אלא אם כן החליט על כך המבקר 
ובמידה שהחליט ובכפוף לאמנות 

מיות שמדינת ישראל צד בינלאו
להן; החליט המבקר להפעיל את 
הביקורת כאמור, יהיו למבקר כל 
הסמכויות שהוקנו לו לגבי גוף 
מבוקר אף לגבי פעילותו של ארגון 
עובדים כולל, מפעל, מוסד, קרן או 
גוף כאמור, כאיגוד מקצועי, ובלבד 
שהמבקר סבור כי הדבר דרוש 
לצורכי הביקורת על פעילות אחרת 

 ;להםש

ארגון המנוי  .רשות האוכלוסין וההגירה חברות ספנות; .11
בתוספת 

החמישית לחוק 
הסדרת הביטחון 

 בגופים ציבוריים

משרדי ממשלה שאינם מנויים בתוספת  .12
 הראשונה.

 .הרשות לניהול המאגר הביומטרי

מערך  –רשות התקשוב הממשלתי  הסוכנות היהודית לארץ ישראל. .13
 .ממשל זמין

דור הישראלי ותאגיד תאגיד השי .14
 החדשות.

 בנק ישראל.

 חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ; הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו. .15

 חברת פז בית זיקוק אשדוד בע"מ. בנק ישראל. .16

 חברת החשמל לישראל בע"מ. מקורות, חברת המים בע"מ. .17

חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ וכן  חברת החשמל לישראל בע"מ. .18
פעיל כהגדרתו בחוק תשתיות גורם מ

להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם 
 .2017-מפעיל, התשע"ז

(, החברה לשירותי 1955ברק אי.טי.סי ) .19
בזק בינלאומיים, קווי זהב שירותי 

 מגן דוד אדום.



 

 

תקשורת בינלאומיים בע"מ, וכן בעל 
לחוק התקשורת  13רישיון כאמור בסעיף 

, אשר 1982-)בזק ושידורים(, התשמ"ב
)ב( 13ביו הוראות כאמור בסעיף ניתנו לג

 לחוק האמור.

 מקורות, חברת המים בע"מ. חברת דואר ישראל בע"מ. .20

 חברת רכבת ישראל בע"מ. פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע"מ. .21

חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ וכן  .22
גורם מפעיל כהגדרתו בחוק תשתיות 

די גורם להולכה ולאחסון של נפט על י
 .2017-מפעיל, התשע"ז

 חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.

 רשות שדות התעופה; חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ. .23

 חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ. חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ; .24

 הבורסה לניירות ערך. חברת פז בית זיקוק אשדוד בע"מ. .25

גוף המפעיל מסוף מטענים מוטסים  .26
-שראל ונמצא בשטח נמל התעופה בןמי

 גוריון;

 חיפה כימיקלים בע"מ.

פיתוח ונכסים  –חברת נמלי ישראל  .27
 בע"מ;

 דשנים וחומרים כימיים בע"מ.

בעלי החזקות כמשמעותם בחוק הנפט,  המוסד לביטוח לאומי. .28
-התשי"ב

1952: I/10 ,"אשקלון" I/12 ,"תמר" 
I/13 ,"דלית" I/7 ,"נועה" I/14  לוויתן"

"לוויתן דרום", לעניין  I/15-צפון" ו
המערכות הממוחשבות החיוניות 

 המופעלות בקשר לחזקות אלה.

 חברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה. רשות מקרקעי ישראל. .29
 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המרכז למיפוי ישראל. .30

 חברת נת"ע, נתיבי תחבורה עירוניים. חברת רכבת ישראל בע"מ. .31

 רשות המסים בישראל. יבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.חברת נת .32

מפעיל מיתקן יבשתי לעיבוד גז טבעי  .33
המתקבל מצנרת מהים או ממדינה זרה, 

 מכוח רישיון או על פי דין.

 חברת תרכובות ברום בע"מ.

בעל רישיון תקשורת לפי חוק התקשורת  רשות המסים בישראל. .34
ס )בזק ושירודים( ואם ניתן לגביו צו לפי 

)ב( לחוק התקשורת, יחולו עליו 13
הוראות סימן זה לאחר אישור הגורם 
המוסמך לפי אותו סעיף ולאחר שראש 

 



 

 

 המערך התייעץ עם ראש השב"כ.

ארגון אחר שביקש להצטרף למערך  חברת תרכובות ברום בע"מ. .35
 הגילוי והזיהוי

בארה"ב למשל 
יש מעין "טופס 
בחינה" הבודק 
את רמת אבטחת 

גון הסייבר באר
ורק אם נמצא 
בהתאם לניתוח 
התשובות בטופס 
שיש מקום 
לשיפור אז מצורף 
וולנטרי למסגרת 
של שת"פ במידע 

 (. 24/7)לא ניטור 

ארגון אחר שראש הממשלה ושר  חברת נת"ע, נתיבי תחבורה עירוניים. .36
המשפטים לאחר שראש המערך חיווה 
את דעתו כי הארגון מספק שירותים 

הסייבר  בהיקף משמעותי במרחב
בישראל ושיתופו במערך הגילוי והזיהוי 
יתרום תרומה של ממש לגילוי וזיהוי של 
איומי סייבר ולהתמודדות עמם במסגרת 

 הגנת הסייבר בישראל.

 –כמו למשל 
גוגל? טלגרם? 

 פייסבוק?

   .בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ .37

חברת מדיטרניאן נאוטילוס )ישראל(  .38
 .בע"מ

  

   ורת בע"מ.פלאפון תקש .39

   סלקום ישראל בע"מ. .40

   פרטנר תקשורת בע"מ. .41

   סמייל טלקום בע"מ. 012 .42

   נטוויז'ן בע"מ. 013 .43

   בזק בינלאומי בע"מ. .44

   הוט טלקום שותפות מוגבלת. .45

   מירס תקשורת בע"מ. .46



 

 

פי.אייץ'.איי. תאגיד מס'  4חברת נט  .47
515132728. 

  

   משרד האוצר. .48

   ירה.רשות האוכלוסין וההג .49

   הרשות לניהול המאגר הביומטרי. .50

מערך ממשל  –רשות התקשוב הממשלתי  .51
 זמין.

  

   מגן דוד אדום. .52

   הבורסה לניירות ערך. .53

   חיפה כימיקלים בע"מ. .54

   דשנים וחומרים כימיים בע"מ. .55

בעלי החזקות כמשמעותם בחוק הנפט,  .56
-התשי"ב

1952: I/10 ,"אשקלון" I/12 ,"תמר" I/13 
"לוויתן צפון"  I/14 "נועה", I/7 ","דלית

"לוויתן דרום", לעניין המערכות  I/15-ו
הממוחשבות החיוניות המופעלות בקשר 

 לחזקות אלה.

  

 חברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה. .57
 

  

   הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. .58

   .משרד התחבורה והבטיחות בדרכים .59

 

 


