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  מזכר

  
  
  

  לממשו רגולציהשיווק "ל סמנכמר אורן הלמן, לכבוד:   
  

  

  2018תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי, התשע"ח   הנדון:
  הערות/התייחסות חברת החשמל

  

 לתזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי, התשע"ח אנו מתכבדים להעביר התייחסות חברת החשמל
  כדלקמן: , על פי העניין), "החוק"או  "תזכיר החוק"(להלן:  2018

  

בפתח הדברים נציין כי חברת החשמל רואה חשיבות של ממש בהסדרת נושא הגנת הסייבר בחקיקה,  .1
 וזאת על רקע איומי הסייבר, מאפייניהם וחומרתם. 

 

 ,אספקת חשמל רציפהחברת החשמל, מתוקף היותה חברת תשתית לאומית ומתוך חשיבות לזמינות  .2
, גיבוש תמונת מצב לגבי םשל איומי סייבר טרם התממשות יפועלת באופן מתמיד לטובת גילוי וזיהו

איומים הרלוונטיים לפעילות החברה, התמודדות בזמן אמת עם אירועים ככל שרלוונטי, לרבות תחקור 
ון, ניהול תרגילי סייבר אירועים, הטמעה של תהליכי הגנת מרחב הסייבר ואבטחת מידע ברמת הארג

פנימיים וחיצוניים,  ומשקיעה בכך משאבים רבים. בין היתר, פועלת החברה בשיתוף פעולה מלא ופורה 
 וקשובה להנחיותיו. ") המערך(להלן: "עם מערך  הסייבר הלאומי 

  

, כי הנחת העבודה המקצועית, אשר להבנתנו עמדה בבסיס מצוין החוק לתזכיר הרקע דברי במסגרת .3
 כחלק, בעצמו מסוגל אינו הארגון כאשר תידרש המערךגיבושו של התזכיר, הינה כי מעורבות פעילה של 

 עמה להתמודד או במדויק התקיפה את לאתר, שלו ההגנה שגרת או שלו המידע מערכות שגרת מניהול
 ייעודו הלאומי הסייבר מערך -')ב(פרק 2 עיקר תחתבמסמך התזכיר,  7' עמ(ר'  מהאירוע הנזק את ולמנוע

). על אף כל זאת, לאורך התזכיר לא קיימת אבחנה בין ארגונים שונים (כאלו המסוגלים לטפל ותפקידו
בתחומים האמורים לעומת אלו שאינם מסוגלים ו/או אינם מטפלים בפועל), כאשר ההתייחסות בתזכיר 

 ינה אחידה, לרבות בהקשר של אופן התנהלות המערך מולם. לכלל הארגונים ה

  

חברת החשמל, כארגון אשר כחלק משגרת העבודה שלו פעיל מאוד בתחום הגנת הסייבר, מבקשת  .4
להדגיש כי קיימת חשיבות רבה כי פעילות המערך מולה במסגרת החוק בהתאם לסמכויות המוקנות 

, לרבות לצורך גיבוש ובתיאום בהתייעצות שקיים כיום,עימה, כפי  במסגרתו, תהא בשיתוף פעולה מלא
ותיאום תקנות והנחיות שיחולו לגביה. לדעת החברה לאור הניסיון שצברה בתחום, חובת היוועצות 

תגשים תכליות החוק ותסייע בקידום מטרותיו, כמו כן ימנע מצב בו נקבעות תקנות/מבוצעות פעולות על 
 פן פעילות החברה מההיבט התפעולי, המסחרי, החשמלי וכיו"ב.ידי המערך אשר אינן מתאימות לאו

נציין כי במסגרת תזכיר החוק ישנם סעיפים הכוללים התייחסות מסוימת לעמדת הארגון, אך זאת באופן 
 .מוגבל מאוד שאינו מקיף ושאינו ממצה

  
י בתחום (א) לתזכיר החוק, המערך יפעיל מערך גילוי וזיהו17בהתאם לסעיף  -כך, לשם ההמחשה

(ב) המידע נאסף בזמן אמת. קיימת חשיבות קריטית להבנת תהליכי העבודה 17הסייבר, ולפי סעיף 
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קבלים תבחברה, לרבות היכרות עם מערכות והיבטים תפעוליים שונים לשם ניתוח נכון של נתונים המ
לחברה ובהכרת המערכות.  םבזמן אמת. אנשי הסייבר בחברה, מתמחים בקריאת הנתונים ייחודיי

בהתאם לכך, ככל שקיימת כוונה להפעיל מערך גילוי וזיהוי בתחום הסייבר ביחס לחברת החשמל נדרש 
  להגדיר תהליכי עבודה מסודרים בין המערך לחברה. 

עם הארגון במסגרת התזכיר, כחובה כללית שתחול על המערך  התיאום תבהתאם לאמור, נבקש לעגן חוב
(ג) 19;  17, 16סעיפים:  -במסגרת הסעיפים הרלוונטיים בתזכיר החוק, כדוגמת - באופן פרטני(ולחילופין, 

   וכיו"ב). 36,   26(ב)); 19(וזאת בנוסף לחובת מסירת המידע הכלולה בסעיף 
  

 פרק ג' לתזכיר החוק קבוע את סמכויות המערך. רלוונטי לענייננו, בעיקר סימן ב' בו, הקובע סמכויות .5
סמכות לתת הוראות לארגון  -יפות ובאיומי סייבר ומעניק סמכויות שונות למערך, כגוןלטיפול בתק

 ולפעולות המתבצעות על ידו לקבוע אחריות המערך להוראות הניתנות מטעמו נדרשבהקשר זה וכיו"ב. 
  נזק לארגון, למערכותיו, להליכים העסקיים של הארגון וכיו"ב.שאלו גרמו ן, במקרה יהולתוצאות

 

 ומסמכים מידע בדבר הנוגע מארגון לדרוש המערך של מוסמך עובד להסמיך מוצע, 20 לסעיף בהתאם .6
 אחר טיפול או, נזקיה מיזעור, הסייבר תקיפת מניעת לצורך הנדרשים מחשב חומרי של עותק זה ובכלל

 בסעיף שמובהר כפי סייבר תקיפת שמתרחשת להניח סביר יסוד של לקיומו כפופה, זו סמכות הפעלת. בה
19. 

 החשמל לחברת. ובאחריותה החשמל חברת של הינם והמערכות והציוד במידה להתקיים יכול זה סעיף
לעיתים, , הללו ליצרנים י"חח בין הקיימים החוזים פ"וע המערכת יצרן באחריות שהינן מערכות יש

  . אליהן אין גישה ישירה  החשמל לחברת

 

 (ד) קובע איסור על אדם בדבר גילוי תוכן הוראה שניתנה לארגון.  נוסח זה, מעורר קושי שכן 26סעיף  .7
הוא מגביל את העובד בארגון מלגלות ההוראות שהתקבלו, לרבות לגורמים שונים בארגון הרלוונטיים 

המוסמך. לטיפול בנושא, אלא אם הדבר הותר במפורש ו/או אם ניתנו הנחיות בנושא על ידי עובד המערך 
הוראה זו אינה תואמת את שגרת העבודה שבין חברת החשמל למערך. מתן הוראות על ידי המערך הינו 

עניין יום יומי. העובד המקבל ההוראות בוודאי שחייב להעבירן לעובדים רלוונטיים נוספים לא אחת, 
 ר על ידי המערך יידרשכגון מנהלת הגנת הסייבר של חח"י  ולא יעלה על הדעת כי עבור כל הוראה שתימס

 אישורו של העובד המוסמך במערך לצורך העברתה לגורמים נדרשים בארגון.

מיותר לציין כי חברת החשמל ועובדיה מחוייבים לסודיות המידע והוא לא מועבר לגורמים שאינם 
 נדרשים.

עברת בהתאם לאמור נדרש להחריג מתחולת האיסור שבסעיף, העברת מידע לעובדים בארגון אשר ה
את נוסח לעדכן  מבוקש המידע אליהם נדרשת לצורך הטיפול ו/או לאור תפקידם בארגון. לחילופין

 39הסעיף, כך שחובת הסודיות תחול על הארגון ולא על "אדם". עדכון דומה יש לכלול גם במסגרת סעיף 
  לתזכיר. 

  

לתזכיר מגדיר רשות מאסדרת.  47לתזכיר קובע את המערך כגורם מסדיר לאומי, ואילו סעיף  44סעיף  .8
 קובעים סמכויותיה של הרשות המאסדרת. 57 - 51, 49 -ו 48סעיפים 

  
חברת החשמל בפעילותה כפופה למספר רגולטורים בנושאים שונים. בתזכיר מוצע כי כל רשות מאסדרת 

ם ינים הגנת הסייבר. אנו סבורים, כי הצעה זו עלולה ליצור בוקה ומבולקה בתחותוכל לקבוע תנאים שעני
ן הגנת מרחב הסייבר ואבטחת המידע, כיוון שכל גוף יוכל לקבוע הוראות שונות, ואולי אף סותרות, באופ

  הסותר את התכלית לשמה נועד התזכיר. 
ן הגנת מרחב הסייבר ואבטחת המידע. לטעמנו יש לקבוע כי המערך הוא היחיד אשר יקבע הוראות לעניי

על מנת להבטיח את פעילותה  , בין היתר,הוראות אלה ייקבעו בתיאום עם הארגון (חברת החשמל)
  הרציפה. 

לחלופין, ככל שיש צורך ברשויות מאסדרות נוספות (וכאמור אנו סבורים שקביעה שכזו תביא לכפל 
המנחה, אשר יקבע את סט ההוראות בתחום הגנת  וסתירות ברגולציה) יש לקבוע כי המערך יהא הגוף

רשויות קשורות) ובתיאום עם  -הסייבר בתיאום ובהיוועצות עם הרשויות האחרות (ניתן לכנותן גם
  הארגון. 

  

כל לתזכיר החוק, לפיה  54הקביעה שבסעיף אנו סבורים כי  ,באופן דומהו הקודם לסעיף בהמשך .9
, יוצרת קושי, את ההיתר שבסמכותו גם בנושא הגנת הסייבר(=רשות מאסדרת) רשאי להתנות רגולטור 

 . ואף אינה עולה להבנתנו בקנה אחד עם מטרות החוק

כעולה מתזכיר החוק, כל גוף  רגולטורים רבים. רישוי של נתונה תחת סמכות , כדוגמא, חברת החשמל
יבה, אנרגיה, מים בריאות, תחבורה, הגנת הסב(רשות מאסדרת הינו ובתוספת השניה בתזכיר המנוי 
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לסבך ) רשאי יהיה להתנות את ההיתרים שבסמכותו בתנאים מתחום הסייבר. הדבר עלול להביא וביוב
  רגולטורי, כפל הוראות והנחיות ואף סתירה ביניהם. 

הגורם המנחה  והינ המערךלקבוע כי  לטעמנו יש למחוק סעיף זה, או לחילופין, כאמור לעיל,על כן 
  . ככל שנדרש בתיאום ובהיוועצות עם אותן "רשויות קשורות" ,יו יתואמו עם הארגוןהיחידי וכי הנחיות

  
בכל מקרה יצוין, כי גם אותן "רשויות קשורות" כפופות להוראות התזכיר וכי דרישותיהן צריך שיעלו 
בקנה אחד עם הוראותיו. כך למשל, עליהן להבטיח כי כל המערכות הממוחשבות שבאמצעותן נדרשים 

  ם המפוקחים על ידן להגיש חומר ומידע יהיו מאובטחות בהתאם להוראות המערך.גורמי

 

(ב) לחוק מקנה הגנה לעובד המערך או מי שפועל מטעמו בלבד, מפני אחריות לפי חוק הגנת 65סעיף  .10
הפרטיות. בהקשר זה, נדרש להוסיף סעיף המקנה פטור מאחריות אזרחית ופלילית לארגון ולכל עובד בו 

ע או ביצע פעולה בתום לב בהתאם להוראה של המערך או לצו שיצא מכח החוק, בדומה שמסר מיד
  להוראות המצויות בחיקוקים אחרים.

  

המפוקחים על ההנחיות/הוראות אשר  הארגונים, חסר בתזכיר מנגנון השגה וערר בידי לאמורבנוסף  .11
 יושתו עליהם בנושאים הכלולים בתזכיר.

 

לאחר פרסום החוק יידרש פרק זמן להערכות שלא יפחת משנה ונבקש לקבוע בשולי הדברים נציין כי  .12
הוראת תחילה מתאימה. במסגרת פרק הזמן האמור, יידרש, בין היתר, לקבוע הוראות עבודה בין 

 הגורמים, חברת החשמל והמערך.

  
  

  אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה או הבהרה שתידרשנה.
  

  החוק מבקשים ליטול בו חלק. כמו כן, ככל שיתקיים דיון בתזכיר
  

  
  

                
  בברכה,                                            

  
  

 סמנכ"ל תקשוב וממונה תמ"ק –יוסי שנק 

  העתקים ה"ה:

  מנכ"ל החברה –עופר בלוך 

  סמנכ"ל, היועצת המשפטית -יעל נבו, עו"ד

  מנהל אגף אמ"ת –דני גרהבגי 

  הלשכה המשפטית –עו"ד שרה אלון 

  מנהלת הגנת הסייבר ואבטחת מידעפורום 

  ראש מטה הסייבר –גבי מזוז 

  

  
  

  
  




