
 

 2018יולי  11

 א.ג.נ,

 2018-ח"התשע, תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי: הנדון

פורסם לעיון הציבור תזכיר החוק שבנדון, שתכליתו להגדיר את תפקידיו של  2018ביוני  20ביום  .1

מערך הסייבר הלאומי )"המערך"( ולאסדר את תחום הסייבר בדין הישראלי. תזכיר החוק מבקש 

בחקיקה שורה של החלטות ממשלה, המגדירות את תחומי האחריות של הממשלה וגופי לעגן 

הביצוע שלה, שנתקבלו לאורך השנים האחרונות, ולקבע את מעמדו של המערך בתור רשות פיקוח 

 ואף מעין אכיפה בדין הישראלי. 

ת מאחר ומדובר על נושא המאסדר תחום לראשונה באופן רוחבי ומעמיק, התנועה לזכויו .2

דיגיטליות לומדת את ההשלכות האפשריות של חוק מוצע זה על המצב הקיים. יחד עם זאת, כבר 

בשלב זה מקריאה ראשונית של התזכיר עולות מספר נקודות שאנו מבקשים להסב את תשומת 

לבכם אליהם, שכן התנועה חוששת כי חלק מן ההסדרים המוצעים, בנוסחם הנוכחי, אינם עורכים 

 ין המטרות המוצהרות של החוק. איזון ראוי ב

הפיכתו של מערך הסייבר לגוף בעל סמכויות פיקוח ואכיפה, על אחת כמה וכמה בתחום בו  .3

הפעילות היא באופן אינהרנטי חוצה מדינות וגבולות, מחייבת הבנה מעמיקה של ההסדרים 

מכך. לא בכדי  הפרטניים המוצעים וקיום דיון לגופם של הסדרים עם מי שעלולים להיות מושפעים

יש להאריך את המועד למסירת עמודים )!(. עמדת התנועה היא כי  80-תזכיר החוק עולה על מעל ל

, על מנת לאפשר לגורמים המעוניינים להגיב להציג את טענותיהם בצורה טובה תגובות מפורטות

 ומרחיבה לפחות כמו הפירוט הכלול בתזכיר ובמסמכיו התומכים.

 ק, החל משלב הסמכויות, בעייתיות:הנחות המוצא של החו .4

לתזכיר החוק, הקובע כי הסמכויות של המערך לקבל ולאסוף מידע בעל ערך  16נתחיל בסעיף  .א

אבטחתי, לעבדו, להפיצו ולסייע לארגונים להתמודד עם אירועי סייבר, כולם מרמזים כי 

כן, יש לקבוע  למערך סמכות לעשות פעולות אלו על פי סמכות חדשה וללא יסוד ההסכמה. על

כי איסוף וקבלת המידע יבוצעו אך ורק על פי כל דין, ובכל הנוגע לאיסוף מידע מארגון, יש 

 לקבלו אך ורק בהסכמה ולהשתמש בו בהתאם לעקרון צמידות המטרה.

(, לסייע לארגונים להתמודד עם 4)16מכאן גם עולה החשש כי הפעלת הסמכות על פי סעיף  .ב

אשר יש בה כדי לפגוע בתעשיית אבטחת המידע המקומית. עצם  אירועי סייבר, תהא סמכות

הגדרת המטרה כ"סיוע לארגונים" משמעה כי ארגונים עשויים להקטין את מאמציהם להגנת 

 הארגון, שכן עתה "האח הגדול" מפקח ומגן עליהם.

(. סמכות זו עשויה 20מכאן גם הסמכות הבעייתית הנרחבת לדרישת מידע ומסמכים )סעיף  .ג

ות מנוצלת לרעה, כפי שנראה להלן, אך גם אם לא תנוצל לרעה, סמכות זו יכולה להיות להי

בעצמה דרך להפיל בפח ארגונים. שהרי, הדרך הקלה ביותר לקבל מידע מארגון תהא 

 להתחזות למערך הסייבר.



 

היא בעייתית.  23-ו 22תחת אותו הרציונאל גם הזכות לכניסה לחצרים המופיעה בסעיפים  .ד

, שחריגה בדין ומאפשרת כניסה, תפיסה, ושימוש במחשבים ללא גיבוי נאות, עשויה זכות זו

להוביל למצב שבמהלך תפיסה כזו מושמד חומר, נמחק או פשוט נעלם, וזאת בהעדר גיבוי 

 ראוי ותיעוד ראוי, וזאת תוך הדחיפות שיש בה לבצע.

ך בדיקתו ועיון בו היא לפיה המדינה תוכל להפקיע רכוש פרטי לצור, הדרישה החריגה בדין .ה

  .חסרת תקדים במידת הפגיעה בפרטיות

 ומכאן, הערות נוספות. .5

ההסדרים המאפשרים לראש מערך הסייבר הלאומי לאשר כניסה לרכוש פרטי או גישה  .א

למחשב פרטי חריגים ביותר ודורשים בחינה מחודשת. הסדרים אלו מפרים את האיזון 

מידע פרטי מפני גישה שרירותית של המדינה. עדיף המשפטי הקיים שמגן על רכוש פרטי ועל 

שראש המערך יפנה עם טיעוניו לשופט התורן ויקבל צו מאשר שיורשה לפעול ללא צו כלל. 

אפילו אם נניח שבמקרים נדירים יש מקום לאפשר לראש המערך לחרוג מההסדרים 

ור, ויתוחקרו בדיעבד הרגילים, הרי יש לדאוג שמקרים אלו יהיו נדירים, ידווחו לכנסת ולציב

בנוגע למידת הצורך שהיה בהם, כדי לקבל החלטות מושכלות בעתיד. במקרים חריגים 

 24ודחופים יש להביא את ההחלטה באופן מיידי לאישור שופט תורן )תוך שעה ולא תוך 

במקביל לתחילת הפעילות. כך, השופט יוכל לעצור את הפעולה כבר בתחילתה אם  –שעות( 

שה חורגת מהנדרש או פוגעת באופן חריג בזכויות. במידה שכך, השופט יוכל יתברר שהבק

 לצוות להשאיר את הרכוש במקומו, או לצוות להחזירו מיידית במידה שהוצא ממקומו.

בעידן מיחשוב הענן חומר רב אודות פרטים וחברות מוחזק בשרתים מרוחקים הנמצאים  .ב

על מידע עשויה להיות בת שלוש חוליות  פיזית אצל חברות המתמחות בכך. שרשרת הבעלות

ואף יותר. למשל חברות נותנות שירות ללקוחות באמצעות שרתים של חברות שלישיות, או 

שהשרתים שלהן נמצאים בחדר שרתים הממוקם פיזית אצל חברה שלישית. תזכיר החוק לא 

ם או מתייחס לזכותם של בעלי המידע ובעלי השרתים לטעון בנוגע לגישה למידע שלה

לשרתים שלהם. תזכיר החוק מתייחס רק לזכותם של בעלי המתחם בו מוחזק המידע. יש 

לכך השלכות רבות ומגוונות, הן ביכולת גרימת נזק לא מודעת למידע, והן ביכולת לגשת 

למידע המבוקש בלבד ולא לכל המידע הנמצא במתחם. יש לשים לב לפגיעה הפוטנציאלית 

 מידע באותם שרתים או בשרתים אחרים שבאותו המתחם.בלקוחות אחרים, המחזיקים 

אנו סבורים כי יש מקום לחשוב מחדש על קביעתו של בית משפט השלום כבית המשפט  .ג

המוסמך לענייני חוק זה. ההסדרים הקבועים בו לעניין הוצאת צווים לבקשת המערך הם 

המחוזיים(,  הסדרים שדומים יותר להליכים מנהליים )הנידונים כשגרה בבתי המשפט

וההשלכות האפשריות של איתור אזרח ישראלי המבצע עבירה בתחום הסייבר או הפגיעה 

 הכספית הנגרמת מאירועים אלו עלולה בקלות לעבור את רף הסמכות של בתי משפט השלום.

ההסדרים הקבועים בתזכיר המאפשרים תפיסה או העתקה של תכניו של מחשב בהתבסס על  .ד

-על בסיס ראיות מנהליות חסויות, מעלים חשש ממשי מפני פגיעה בלתידיון במעמד צד אחד, 

מכוונת בפרטיות של אזרחי המדינה או בסודות מסחריים של ארגונים הפועלים בה. כאשר 

מדובר במצב בו אין האזרח חשוד בשיתוף פעולה באותה עבירה, אלא שמחשבו נפרץ, הרי 



 

ל דלתיים סגורות עדיף על הליך של ראיות שאין כל מקום להסתיר ממנו את המידע, והליך ש

 במעמד צד אחד.

לא ברור מנוסח תזכיר החוק האם מידע, כהגדרתו בתזכיר, כולל גם ססמאות ומפתחות  .ה

 קריפטוגרפיים.

הסעיפים המסדירים את נושא הפעילות ההגנתית של חברה במרחב הסייבר טעונים ביאורים  .ו

קבועים בסעיף המחריג פעילות הגנתית והרחבות )כך, למשל, לא ברור אם ההסדרים ה

גם על מחשב המצוי חיצונית לארגונית ואשר יש לארגון מחדירה אסורה לחומר מחשב חלים 

"(. בשים לב לכך שטעות Hack Backפעולת " –יסוד להניח כי הוא שייך לגורם התוקף 

בר מחייב הד –בפרשנות הדין בסעיפים אלו טומנת בחובה את הפוטנציאל לאחריות פלילית 

 הפקדה ותשומת לב יתרה. 

בעוד התזכיר קובע הנחיות ונהלים בנוגע לשמירה על הפרטיות ואף מבקש להנחיל  –זאת ועוד  .ז

על פעילות המערך, אין בו סעיף עונשין כלשהו על עבירה  Privacy by Design-את עקרונות ה

על  –מסוג זה מן התזכיר הגילוי הכלולות בו. היעדרן של סנקציות -על חובות הסודיות ואי

אחת כמה וכמה כאשר עבירות דומות לאלו בחוק הגנת הפרטיות מוגדרות כעבירות פליליות 

מעידה על הצורך בעריכת איזון מחודש של ההסדרים החלים על עובדי המערך בכדי  –

 להבטיח את ההגנה על פרטיות האזרחים שיושפעו מפעילותו.

וק מגבלות ספציפיות לגבי האופן בו ניתן לבצע שימוש במידע כמו כן, נציין כי אין בתזכיר הח .ח

שנלקח ובכלל זה, אינה מצוינת כל מגבלת זמן על השימוש בו. עניין זה רלוונטי ומהותי 

במיוחד במקרים בהם נלקח מידע ללא צו בית משפט וחמור מכך במקרה שצו כזה לא ניתן 

 לעולם ועד(. גם בדיעבד )ועדיין, החומר נלקח ומותר השימוש בו 

תזכיר החוק דורש עבודה רבה כדי להביא לאיזון בין ההסדרים המוצעים. לפיכך ומכל האמור,  .6

 נבקשכם לשקול את המשך הליך החקיקה במתכונת הנוכחית.

, נשמח להציע פגישה משותפת בנושא, בהשתתפות מומחי 21/06/2018בהמשך למכתבנו מיום  .7

 מערך הסייבר הלאומי.התנועה לזכויות דיגיטליות ונציגי 

 

 

 

 בברכה, 
 

   
 

 צבי דביר פרופ' אלי ביהם 

 התנועה לזכויות דיגיטליות )ע"ר( 

 


