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

 

 פתח דבר ותמצית הטיעונים1.

התשע"ח-1. הלאומי, הסייבר ומערך הסייבר הגנת חוק לתזכיר התייחסותה את להגיש מתכבדת Google            

את "לממש היא לו, ההסבר בדברי כאמור התזכיר, מטרת .2018 ביוני 20 ביום הופץ אשר ("התזכיר"), 2018                 

הלאומי הסייבר במערך הקשורים ההיבטים את גם לכך ובהתאם הסייבר, הגנת בתחום ומדיניותה הממשלה                החלטות

הם להשיגה כדי שנבחרו מהאמצעים חלק כי סבורה Google ראויה, היא כשלעצמה, זו, שמטרה בעוד                 וסמכויותיו".

סמכויות בין האיזון בדבר יסוד עקרונות ועם אחרים חקיקה דברי עם אחד בקנה עולים ואינם המידה על יתר                    פוגעניים

  המדינה וזרועותיה הביצועיות לבין זכויות הפרט.

מישור2. עיקריים: מישורים בשישה בתזכיר המוצעים ההסדרים שבתחולת הקשיים את ידגיש זה עמדה               נייר

סייבר" "תקיפות המונחים הגדרת בשל בתזכיר המוצעים השונים ההסדרים של הרחב התחולה היקף הוא                ראשון

לארגונים הוראות לתת המערך לעובדי להעניק שמוצע הרחבה הסמכות הוא שני מישור אבטחתי"; ערך בעל                 ו"מידע

בעצמם, אלה פעולות לבצע אף מסוימים ובמקרים מחשב, ובחומר במחשב לפעולות בקשר הישראלי במשק                שונים

במידע להשתמש המערך של יכולתו על להטיל שיש המגבלות הוא שלישי מישור מוקדמת; שיפוטית בחינה ללא                  וזאת

להעניק שמוצע הרחבות הסמכויות הוא רביעי מישור שלישיים; צדדים עם ולשתפו תפקידיו ביצוע במסגרת                שנאסף

ועדה או הכנסת אישור ללא ראשוניים, הסדרים הם שבחלקם הסדרים, לקבוע המערך ולראש הממשלה                לראש

פעולותיו; על במידע המערך לסמכויות הכפופים והארגונים הציבור שיתוף היעדר הוא חמישי מישור               מוועדותיה;

 ומישור שישי הוא אופן הסדרת ההתקשרות של המערך עם גופים בינלאומיים ופעולות סיוע הדדי ביניהם.

המשק3. על השלכות ורבת משמעותית חקיקה בהצעת שמדובר כיוון לתזכיר להתייחס בחרה Google-ש               יצוין,

מדיניות לשיקולי בנוגע עמדה בהבעת רב ערך הרואה וכארגון בפרט, המקוון במרחב הפעילות ועל בכלל                 הישראלי

ישירה להשפעה בהכרח נוגעת אינה זה עמדה בנייר ההתייחסות לפיכך, האינטרנט. ברשת בשימוש הקשורים                כלליים

 שעשויה להיות להסדרים המוצעים בתזכיר על Google עצמה.
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מציעה4. Google-ש בתיקונים התומכים לעיל, שפורטו הנושאים לששת ביחס הטיעונים את נפרט              להלן

 לתזכיר בנוסח המצורף לנייר עמדה זה.

 היקף התחולה של ההסדרים המוצעים2.

"נועדה5. בו האופרטיבי הפרק שהוא לתזכיר ג' בפרק המוצעת המסגרת לתזכיר, השלישי בעיקר               כאמור

בהן שיש תקיפות ומניעת הסייבר מרחב של התקין תפקודו על הגנה שמטרתה הגנה פעילות לבצע למדינה                  לאפשר
  כדי ליצור סיכון משמעותי לאינטרס הציבורי".

רק6. אזרחיים ארגונים של בפעולותיהם המדינה התערבות את מגבילים אינם המוצעים ההסדרים              ואולם,

של התחולה היקף את הקובעים היסוד שמונחי כיוון זאת, הציבורי". לאינטרס משמעותי "סיכון קיים בהם                 למצבים

שמקנה באופן מוגדרים – אבטחתי" ערך בעל ו"מידע סייבר" "תקיפת סייבר", "איום – ג' בפרק המוצעים                  ההסדרים

העובדה הציבורי. לאינטרס משמעותי לסיכון חשש מקימים שאינם במצבים גם ביותר נרחבות פעולה סמכויות                למערך

היקף את מחדדת בישראל, עסק כל למעשה הכוללת "ארגון", למונח הרחבה להגדרה מצטרפות אלה                שהגדרות

 הסמכויות שמוצע להעניק למערך מבלי שיהיה כל קשר הכרחי בין פעילות אותו עסק לבין הגנה על האינטרס הציבורי.

המוצעים7. ההסדרים בהם למצבים מוגבלת שאינה רחבה בצורה סייבר" "תקיפת המונח את מגדיר               התזכיר

כל אשר שגרתית תופעה הינה התזכיר לפי הרחב במובנה סייבר תקיפת לתזכיר. ההסבר דברי לאור לחול                  אמורים

תקיפה כדי עולה אינו הסייבר מתקיפות גדול חלק ממילא, ביומו. יום של וכדבר אחרת או כזו ברמה אליה חשוף                     ארגון

כדין שלא כ"חדירה היתר בין מוגדרת, סייבר" "תקיפת למשל, כך ציבורי. לאינטרס משמעותי סיכון ליצור כדי בה                   שיש

התשנ"ו- המחשבים, לחוק 4 סעיף לפי מחשב, לחומר שחדירה אלא המחשבים". בחוק כמשמעותה מחשב               לחומר

רשות ללא מחשב לחומר ביחס שנעשית פעולה כל הכולל מאוד רחב באופן העליון המשפט בית ידי על פורשה ,1995                   

את להסמיך שמוצע רבות לפעולות בסיס המהווה אבטחתי", ערך בעל "מידע המונח גם דומה, באופן המחשב.                  בעל
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המחוברים מחשב ומערכות מחשבים של תפקודם על מידע כל למעשה הכולל רחב באופן מוגדר לבצע,                 המערך

ידוע אם בין כלשהי, סייבר תקיפת לאיתור לסייע יכול המחשב לרשת הנוגע מידע כל כמעט שכן האינטרנט,                   לרשת

  שהיא מתקיימת ובין אם היא עלולה להתקיים בעתיד.

ההסדרים8. של מידתית ובלתי רחבה לתחולה לדעתנו, מובילה, בתזכיר היסוד מונחי של הרחבה               ההגדרה

לידי שיביא התזכיר, של המוצהרת למטרה שיתאים באופן אלו מונחים הגדרת את לצמצם שיש ומכאן בו,                  המוצעים

המדינתית ההתערבות יכולת את ויגביל יסוד, זכויות לבין המפורשות התזכיר מטרות בין הנדרש האיזון את                 ביטוי

לפי למערך להעניק שמוצע הסמכויות והיקף היריעה רוחב רקע ועל משכך, בשגרה. עסקיים ארגונים של                 בפעולותיהם

 התזכיר, יש להגביל סמכויות אלו רק לאותן תקיפות סייבר שיש בהן כדי לפגוע באינטרס חיוני.

 

 סמכות רחבה לעובדי המערך למתן הוראות וביצוע פעולות במחשבי ארגונים3.

מחשבים9. עם בקשר לארגונים הוראות למתן רחבות סמכויות המערך לעובדי להעניק מציע לתזכיר ג'                פרק

סמכות חפצים, תפיסת סמכות הוראות, למתן כללית סמכות כוללות אלה סמכויות ברשותם. הנמצאים מחשב                וחומרי

לכך,1 אני ("ער רובינשטיין לנשיאה המשנה כב' של דינו לפסק י"ט פס' את ובמיוחד ,(15.12.2015) עזרא נ' ישראל מדינת 8464/14 רע"פ ראו                        
היתולי תוכן בשמו לפרסם כדי אדם של במחשבו שימוש יימנו אלה על כי ויתכן בכך, מה של מעשים גם בגדרה כוללת המוצעת שהפרשנות                         כאמור,

 סתמי ברשתות חברתיות").
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מוקדמת שיפוטית בחינה ללא והכל לבדיקה, חפצים למסור וסמכות ומסמכים מידע לדרוש סמכות למקום,                כניסה

מתאים, שיפוטי צו קבלת לאחר המערך, עובדי את להסמיך מציע התזכיר כך, על נוסף מתאים. שיפוטי צו קבלת                    וללא

 לבצע פעולות במחשבי ארגונים בעצמם.

המדינה10. לרשויות המקנים הישראלית בחקיקה אחרים להסדרים בהשוואה חריג הוא ג' בפרק המוצע               ההסדר

כל ביצע לא הסמכות מופעלת שכלפיו שהגוף שעה במיוחד, זאת פרטיים. לגופים ביחס ולפעולה הוראות למתן                  זכויות
כניסה סמכות בדבר ההסדרים למשל, כך אלה. בפעולות חשוד ואינו כאמור לעבירה סייע לא החוק, על                  עבירה

מצומצמים התשכ"ט-1969, חדש], [נוסח וחיפוש) (מעצר הפלילי הדין סדר פקודת לפי חפצים, ותפיסת               למקום

מתאים, שיפוטי צו ולקבלת מוקדמת שיפוטית לבחינה כפופים לתזכיר, ג' בפרק המוצעים מההסדרים               בהרבה

לפקודה 23א סעיף את במיוחד לציין יש זה, בהקשר פלילית. עבירה של לקיומה חשד קיים כאשר רק                   ומתקיימים

שהצו בכך החיפוש אפשרות את ומתנה מחשב, לחומר חדירה כדי העולה חיפוש לפעולת ביחס מחמיר הסדר                  הקובע

יפגעו שלא יבטיח ובגדרם ותנאיו, החיפוש מטרות את פירט מחשב, לחומר לחדור צורך שיש במפורש קבע                  השיפוטי

  בפרטיותו של אדם מעבר לנדרש.

וזכויות11. האינטרסים את מספק באופן בחשבון מביאים אינם לתזכיר ג' בפרק המוצעים ההסדרים כך, על                 נוסף

מביא אינו התזכיר למשל, כך המערך. עובדי ידי על הכופות הפעולות ביצוע בטרם ופרטים, ארגונים של                  היסוד

שמוצע הנרחבות הסמכויות הפעלת על יוחלט בטרם במערך תפקיד בעל של הדעת שיקול הבניית במסגרת                 בחשבון

תקיפות או סייבר איומי עם התמודדות לצורך בעצמו לנקוט מתכוון או נקט שהארגון הפעולות את לעובדיו,                  להעניק

פגיעה וכן עצמו, הארגון של כלכליות בזכויות פגיעה בחשבון להביא יש כי קובע אינו התזכיר נוסח כן, כמו                    סייבר.

סבורים אנו המערך. עובדי פעולות בשל להיגרם שעשויות שלישי, צד כל או לקוחותיו הארגון, עובדי של יסוד                   בזכויות

ראש שעל וכשיקול הסמכות הפעלת לעצם מקדים כתנאי זו פגיעה אפשרות את בחשבון להביא חייב התזכיר                  שנוסח

פעולות ביצוע המרשה צו להעניק או כאמור סמכות להפעיל בבואם לבחון המשפט ובית המערך עובדי                 המערך,

 כאמור.

לבחינה12. לתזכיר ג' פרק לפי המערך עובדי סמכויות את להכפיף שיש סבורה Google לעיל, האמור                 לאור

ממילא שננקטים האמצעים בשקילת הסמכות הפעלת את להתנות וכן מתאים, שיפוטי צו ולקבלת מוקדמת                שיפוטית

להיפגע שעלול שלישי צד כל של פרט ובזכויות הארגון של כלכליים באינטרסים האפשרית הפגיעה ואת הארגון ידי                   על

 מהפעלת הסמכות.

 

 מגבלות על שימוש המערך במידע שיתקבל ועל העברתו לאחרים4.

במשק13. פרטיים גופים על רב מידע ולקבל לאסוף הסייבר למערך שיאפשרו שונים הסדרים כולל                התזכיר

יחויבו מסוימים ושגופים סייבר, ואיומי תקיפות וזיהוי לגילוי מנגנון יפעיל שהמערך מציע התזכיר למשל, כך                 הישראלי.

שאינם ארגונים על מידע לאסוף להם יאפשרו המערך לעובדי להעניק שמוצע הסמכויות בנוסף, מידע. לו                 למסור

המערך את להסמיך מציע התזכיר זה, בהקשר המערך. של והזיהוי הגילוי למנגנון שוטף באופן לדווח                 מחויבים

ולגופים אחרות מדינתיות לרשויות המשק, לכלל אצלו שיתקבל אבטחתי ערך בעל מידע ולהפיץ לשתף                להעביר,

 בינלאומיים עמם עתיד לפעול המערך בשיתוף פעולה.
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לפי14. מוגן מידע על בהגנה הקשורות במידע השיתוף על מגבלות מהמקרים, בחלק מציע, שהתזכיר אף                 על

יכולת על כלשהן מגבלות מטיל אינו כלל התזכיר המוצעים, מההסדרים בחלק התשמ"א-1981, הפרטיות, הגנת                חוק

וראוי חשובה היא פרטיות על השמירה שסוגיית אף שעל נציין, זה בהקשר אבטחתי. ערך בעל מידע של                   ההפצה

ערך בעל מידע כך, כאמור. מהפצה החשש את ממצה אינה היא אבטחתי, ערך בעל מידע להפיץ היכולת את                    שתגביל

אותו היערכות חולשות, על מידע דוגמת עסקיים, גופים של אחרים מוגנים אינטרסים על מידע לכלול עשוי                  אבטחתי

הוא כאמור מידע העסקי. הגוף של המידע מערכות על אחר ומידע מידע, ואבטחת סייבר אירועי עם להתמודדות                   גוף

 בעל ערך כלכלי או מסחרי רב, ופרסומו או העברתו לאחרים עלולים להשפיע לרעה על הגוף העסקי בדרכים רבות.

שאותו15. בכך אבטחתי, ערך בעל במידע אחרים גופים ולשתף להפיץ המערך סמכות את להתנות מוצע                 משכך,

הן לחול צריכה זו מגבלה מזוהה. לא באופן יועבר כאמור שמידע ובכך בתזכיר, כהגדרתו מוגן, מידע יכלול לא                    מידע

הסודיות בחובת לכלול מוצע זה, בהקשר בינלאומיים. גופים עם מידע בשיתוף והן בישראל גופים עם מידע                  בשיתוף

 של עובדי המערך איסור על שימוש במידע בעל ערך אבטחתי שלא למטרת ביצוע תפקידם.

 

 סמכות ראש הממשלה וראש המערך להרחיב הסדרים ולקבוע הסדרים ראשוניים ללא אישור הכנסת5.

בהחלטת16. ההסדר ולהשלמת עתידית להסדרה פתוחות הוראות קובעים בתזכיר המוצעים רבים             הסדרים

מסוימים שגופים לקבוע הממשלה ראש את להסמיך מציע התזכיר למשל, כך המערך. ראש ו/או הממשלה                 ראש

הממשלה ראש את להסמיך מציע התזכיר בנוסף, לתזכיר. 17 סעיף לפי והזיהוי הגילוי למערך מידע למסור                  יחויבו

ראש את להסמיך מציע התזכיר כן, כמו לבצע. מוסמך שהמערך התפקידים רשימת את הגבלה, ללא                 להרחיב,

 הממשלה להגדיר תחומים משקיים שגופים הפועלים במסגרתם ייחשבו ל"גוף מפוקח" לפי התזכיר.

ניכר17. באופן להשפיע עשויות המערך, ולראש הממשלה לראש להעניק מציע שהתזכיר ואחרות, אלו               סמכויות

ההוראות מבחינת והן יחולו שעליהם הגופים וזהות סוג מבחינת הן בתזכיר, המוצעים ההסדרים תחולת היקף                 על

הממשלה לראש שיתאפשר מההסדרים ניכר חלק רבה, במידה להן. כפופים יהיו אלו שגופים המהותיות                והסמכויות

מהותי באופן להשפיע כדי בהם שיש בהסדרים מדובר בנוסף, ראשוניים. הסדרים למעשה הם לקבוע, המערך                 ולראש

ולכל ראשית, בחקיקה יוסדרו שאלו ראוי משכך, היסודיות. זכויותיהם ועל פרטיים עסקיים גופים ועל פרטים                 על

 הפחות בתקנות שתהיינה כפופות לאישור הכנסת או ועדה מוועדותיה.

המוצעים18. לאלו הסדרים להוסיף או לשנות המערך וראש הממשלה ראש סמכויות את להתנות מוצע                לכן,

 בתזכיר, בקבלת אישור הכנסת או ועדה מוועדותיה.

 

 שיתוף הציבור וארגונים הכפופים לחוק במידע על פעולות המערך6.

במשק19. שונים לארגונים ביחס תקדים, חסרות רבה ובמידה נרחבות, סמכויות למערך להעניק מציע               התזכיר

הסמכויות והפעלת המערך פעולות על במידע הציבור לשיתוף הולם מנגנון מציע אינו התזכיר זאת, למרות                 הישראלי.

בדבר המערך של מספיקות ועדכון יידוע חובת הרלוונטיים, בהסדרים מעגן, אינו ואף לו, להעניק שמוצע                 והכוח

בדבר מהמערך תקופתיים דיווחים שתקבל מפקחת ועדה להקים שמוצע אף על למשל, כך סמכויותיו.                הפעלת

לבקר שתוכל מתאימה פרלמנטרית לוועדה הפחות ולכל לציבור, זה מידע לחשוף המחייבת הוראה כל אין                 פעולותיו,

  את פעולות המערך.
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הצורך20. אודות על מידע לארגון למסור המערך עובדי את לחייב מציע לתזכיר 19 שסעיף אף על                  בנוסף,

לארגון להימסר שצריך המידע היקף מה הצורך די מפרט אינו הסעיף נקיטתה, בטרם המערך, עובד של                  בפעולה

ארגונים כלפי שתינקטנה כופות בפעולות שמדובר ולהדגיש לחזור חשוב זה בהקשר כלפיו. סמכויות תופעלנה                בטרם

את לארגון למסור חובה מחיל אינו אף התזכיר ועוד, זאת כלשהי. אסורה פעולה בביצוע חשודים שאינם                  פרטיים

 תוצאות הפעולות והבדיקות שנערכו במחשבי הארגון.

הכנסת,21. מוועדות ועדה בפני או הציבור בפני לחשוף המפקחת הוועדה את או המערך את לחייב מוצע                  לכן,

מוועדות ועדה של שוטף לפיקוח המערך פעילות את ולהכפיף המערך, סמכויות הפעלת אודות מידע לשנה,                 אחת

  הכנסת ולקבוע חובות מסירת דין וחשבון לאותה ועדה.

בדבר22. הארגון את ליידע ארגונים, כלפי סמכויותיהם הפעלת בטרם המערך, עובדי את לחייב מוצע                בנוסף,

את לארגון למסור המערך את לחייב וכן הסמכות, מופעלת שבגינה הסייבר איום או תקיפת וטיב הפעולה                  נחיצות

 תוצאות הבדיקה שבוצעה בחפצים שנדרש הארגון למסור לעובדי המערך.

 

 הסדרת ההתקשרות של המערך עם גופים בינלאומיים7.

לשיתוף23. בהסכמים עמם ולהתקשר בינלאומיים לגופים מידע להעביר המערך את להסמיך מציע              התזכיר

את להסמיך התזכיר מציע כך, לצורך לקראתן. היערכות או סייבר תקיפות עם התמודדות לשם הדדית ועזרה                  פעולה

ועזרה פעולה שיתוף לצורך בהתקשרויות שהצורך בעוד כאמור. התקשרויות לעניין הוראות לקבוע הממשלה               ראש

תקיפות עם התמודדות של הבינלאומי ההיבט ולאור בתזכיר המוצעים ההסדרים לאור ונדרש מובן כאמור                הדדית

בין הדדי וסיוע משפטית לעזרה הנוגעות שונות אמנות על חתומה ישראל שמדינת להדגיש חשוב סייבר,                 ואיומי

מדינות, בין משפטית עזרה בחוק בישראל הוסדרה מדינות בין ההדדי הסיוע סוגיית וכי שונים, בהקשרים                 מדינות
2

  התשנ"ח-1998.

בינלאומיים24. גופים לבין המערך בין משפטית ועזרה הדדי סיוע פעולות לביצוע שהכללים לקבוע מוצע                משכך,

ובכפוף חתומה, ישראל מדינת עליהן הדדית ועזרה פעולה לשיתוף בינלאומיות אמנות להוראות לב בשים יהיו                 אחרים,

חפצים לתפוס המערך של שבקשה המחשה, לשם היא, זו כפיפות משמעות מדינות. בין משפטית עזרה חוק                  להוראות

ישראל מדינת מטעם משפטית לעזרה בקשה הגשת תחייב לישראל, מחוץ למקום, כניסה או חיפוש פעולות לבצע                  או

 על ידי הרשות המוסמכת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות – היועץ המשפטי לממשלה.
3

 

 

כמובן והיא בפניכם, בעל-פה עמדתה את להציג וכן זה, עמדה ולנייר לתזכיר הנוגע עניין בכל להרחיב תשמח Google                  

 עומדת לרשותכם בכל שאלה או עניין.

האזרחי2 הדין סדר בדבר האמנה ;1959 באפריל 20 ביום בשטרסבורג שנעשתה פליליים בענינים הדדית עזרה בדבר האירופית האמנה למשל                      ראו
 שנחתמה בהאג ביום 1 במרס 1954; האמנה בדבר גביית ראיות בחוץ לארץ בענינים אזרחיים או מסחריים שנחתמה בהאג ביום 18 במרס 1970.

  ראו ס' 45, 54-52 לחוק עזרה הדדית בין מדינות.3
 




