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

בקשר עם תזכיר החוק  1"(הבנקים איגוד" או" האיגוד)ע"ר( )" בישראל הבנקים איגודאנו פונים אליכם בשם מרשתנו, 

 -שבנדון 

 העולה, נכון מעשה הואבחקיקה ראשית  הלאומי הסייבר מערך סמכויות עיגון. שבנדון החוק תזכיר על מברך איגוד הבנקים

הן  משותפת והיא, בחשיבותה להפריזאפשר -שאימבקש לקדם מטרה  התזכירבקנה אחד עם עקרון חוקיות המימשל. 

על הכוונה לכלול  ךמבר האיגודהגנה מפני תקיפות סייבר.  – בהלמשק הפרטי  והן בישראללממשלה ולמגזר הציבורי 

האפשרית על  והשפעתה הסוגיהבחקיקה החדשה מנגנוני בקרה ואיזון חדשניים, המשקפים הבנה עקרונית של מורכבות 

 . המדינה של הבינלאומי מעמדה ואף בארץמשקית -כלכלית הפעילותזכויות אדם בישראל, 

הקניית סמכויות מרחיקות  –של התזכיר העיקרית  מכשלתושלטעמנו הוא  מהשלהלן מיועדות להתמודד עם  ההערות

 לחופש, לפרטיות הזכות כדוגמתלכת למערך הסייבר הלאומי לצד העדר בקרות והגנות מספקות בסוגיות חוקתיות, 

 בנק לבין הבנקים שבין המבוססת היחסים במערכת והתערבותפגיעה פוטנציאלית בסודיות הבנקאית , ולקניין העיסוק

 . ישראל

 כללי

מדרישת כל  –לכת  ומרחיקות רחבות סמכויות"( הסייבר מערך" או" המערך)" הלאומי הסייבר למערך מקנה החוק תזכיר

ידיעה ומסמך ועד לפעולה עצמאית במערכות המחשב והתקשורת של אירגונים. התזכיר אינו מסתפק בכך אלא מבקש 

הברית -בילה בחקיקה במדינות אחרות, מארצותמצאנו מק לא"(. "כהשבלהקנות אותן סמכויות לשירות הביטחון הכללי )"

 החברים הבנקים של פעולתם על במישרין משליכותאלה  סמכויותדרך אירופה ועד לסינגפור, למקבץ כזה של סמכויות. 

מקום לחשש כי ישליכו גם על המוניטין  יש. הפיננסית במערכת הציבור אמון על לרעה להשפיע עלולות הן. באיגוד

 להעברת המידה אמות את כתואמת בישראל האירופי האיחוד הכרת ועל הישראלית הבנקאות מערכתהבינלאומי של 

 .ממדינותיו מידע

המערכת : "הבנקאית הסודיות עיקרון עומד ובישראל תבל ברחבי הבנקאות מערכת של פעולתה ביסוד כי ידוע להווה
יכון, ונמצא אז נפגע גם האינטרס הלאומי כלכלי הבנקאית מושתתת על יחסי אמון וחובת סודיות ... בלעדי אלה לא ת

 המיוחד האמון של יסודו((. 1993) 764( 5, פ"ד מז)סקולר ואח' נ' ג'רבי ואח' 1917/92)רע"א  בקיומה של מערכת זאת"

 5893/91)ע"א  לקיימה כדי מיישמים שהם הטכנולוגיים ומהאמצעים הסודיות מחובת נובע לבנקים הרחב הציבור שרוחש

 בבנק אמונו את נותן שהלקוח מכך((, 1994) 573( 2, פ"ד מח)טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ נ' צבאח ואח'

                                                   
-על 1959 -כל הבנקים המסחריים והבנקים למשכנתאות בישראל. האיגוד הוקם ב שלגג הארגון  משמשאיגוד הבנקים בישראל )ע"ר(   1

הבנקים  כל. במדינה הציבוריות השלטון זרועות עם אפקטיבי דיאלוג באמצעות הבנקים עניני את ולקדם במטרה הבנקאי המגזרידי 
בנקים, מתוכם שלושה בנקים זרים בעלי סניפים בישראל   15הכל חברים בו -הישראלים, גדולים כקטנים, חברים באיגוד. בסך

(Citibank, HSBC ו-Barclays.) 
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המפקח על הבנקים נ' הבנק הבינלאומי הראשון  8002/02)ח"א  פומבי לו ייתן ולא בידיו שהפקיד הפרטי המידע שישמור

חובה ... אינהרנטית למערכת היחסים "כ בנקאית יותסוד הוכרה כך בשל(. 351(, סעיף 5.5.2009) למשכנתאות בע"מ
 וכבעלת(( 1995) 369( 1, פ"ד מט )בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' ציגלר 1570/92)ע"א  שבין הבנק ובין הלקוח"

 , לעיל(. 'רביג" )ענין "מעבר למתחייב מחובת סודיות חוזית שנעדר ממנה היסוד הציבורי, מיוחד מעמד

 בעוצמה"ל, התזכיר מתערב בחו מקבילים לאירגונים להעבירם ואף חפץ או מסמך, ידיעה כל ולקבל לדרוש למערך בהתירו

, המוחלטת בסודיות המכרסמיםבאינטרסים  גם, החקיקה מכירה לאחרונה אכן. אותה ומפר הבנקאיתהסודיות  בחובת

 נמצאת אינהמהלכים אלה,  שהניעהזו  כדוגמתבינלאומית רחבה  הסכמה. עם זה, טרור ומימון הון הלבנת איסור כדוגמת

התזכיר שבנדון. זאת ועוד, אין אח ורע להעברת מידע אזרחי מובהק בהיקפים הנדרשים בתזכיר לידי גוף המוגדר  ביסוד

 זכויות של קיומן לצורךלדרוש כי  יש, גם אם מטרת התזכיר ראויה ומוסכמת, לפיכךמבצעי".  ביטחוני גוףבמפגיע כ"

עדיין רחוק  התזכיר, הנוכחית בתבניתובו הבלמים והאיזונים ההכרחיים.  יעוגנו, בפרט בנקאית וסודיות, בכלל אזרחיות

 עוד לפני הגשת הצעת החוק לשולחן הכנסת. לתקנם קורא איגוד הבנקיםמהם. 

כבר בפתח הערות אלה: הבנקים בישראל מתמודדים זה שנים ארוכות עם ניסיונות תקיפה באמצעות  נזכיר

נט. הם עושים את זה בהצלחה, כשהם מפוקחים לעניין זה על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, ופועלים האינטר

תחת הנחיותיו. מבחינת המערכת הבנקאית, התזכיר אפוא מיותר. הוא מבקש לתקן את מה שאינו מקולקל, ועלול 

 ומוכח. מותקןלקלקל את מה שהוא 

 –ר כי יש לתקן בתזכיר סבו האיגודש הדברים עיקריכך, אלה  לשם

 ;והציבור ישראל כנסת של הפיקוח ולמנגנוני ישראל לממשלת הלאומי הסייבר מערך הכפפת •

 ;ארגוניםכלפי  המערך סמכויות יופעלו שבהן הנסיבות של יותר וברורה הדוקה הגדרה •

 להגשמת הדרושה המינימלית הסמכות תופעל שלעולם כך, סמכויות הפעלת של מסודר מידרג קביעת •

 ;המטרה

 על הפיקוח, האיגוד חברי לעניין, פרטוב – מגזריים אזרחייםרגולטורים  של ועצמאותםמעמדם  שימור •

 ;ישראל בבנק הבנקים

 לפחות יהיו התזכיר יתקבל שאם נראה ולעת הז שכן, הסייבר בתחום סמכות בעלי גופים עודף מניעת •

המערך, השב"כ, הרשות להגנת הפרטיות,  –למערכת הבנקאית בישראל  םכאלה שהם רלבנטיי חמישה

 ;יותר אףשואפשר  –הפיקוח על הבנקים ומשטרת ישראל 

 אלה. עקרונותהמפורטות להלן מיועד להגשים  ההערות

 התזכיר לסעיפי

 תיקונים או התזכיר להוראות בתוספת צורך שבו זיהינו במקום. סידרם לפי, התזכיר לסעיפי הערותינו יובאו זה בפרק

 . מתעורר זה צורך שבו הראשון במקום הדברים את נציין, הערותינו להגשמת שנדרשים רבים בסעיפים

 .תחתי קו; טקסט שמוצע להוסיפו, סומן באמצעי קובטקסט שמוצע למוחקו, סומן הערה: 
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 פרשנות': א פרק

 הגדרות – 1 סעיף

במפתיע, מונח היסוד "סייבר", המשמש לאורך ולרוחב התזכיר, נעדר הגדרה. הגדרתו הגדרת "סייבר" חסרה. 

לעניין זה אנו מבקשים להפנות לקושי נחוצה הן למען הבהירות המשפטית והן כדי לתחום את סמכויות המערך. 

 OECD "Digital Security Risk-בשימוש במונח "סייבר" ו"הגנת סייבר", הבאה לידי ביטוי במסמך ארגון ה
2Management for Economic and Social Prosperity 2015".המוזכר בתזכיר , 

"Digital security issues are often captured through the convenient catch-all term 
“cybersecurity”, covering all digital security dimensions from technology, to 
economic and social, legal, law enforcement, human rights, national security, warfare, 
international stability, intelligence, and other aspects. The widespread use of this term 
often masks the broad and complex nature of the subject matter..."3 

 

 :OECD-ו בהמלצות ההאופן בו מיושמת הערה זו

"[…] the Recommendation does not use the term "cybersecurity" nor the prefix 
"cyber" (e.g. as "Cyberspace") which can create confusion as they are understood 
differently by different audiences. Furthermore, they can convey the false impression 
that digital security risk is somehow fundamentally different from other categories of 
risk. The widespread use of this term often masks the broad and complex nature of the 
subject matter. […].4 

 וזאת לזכור:. בין אמצעי המחשוב השוניםברשתות התקשורת המקשרות להתמקד  סייברעל ההגדרה של המונח 

היו המערכות מקושרות ביניהן ברשתות תקשורת )שהרי עד אז, התחום  לולאלעולם  אהמונח סייבר לא היה ב –

 נקרא "אבטחת מידע"(. 

 Directive Network Information Securityהדירקטיבה של האיחוד האירופי בתחום הגנת הסייבר,  גם

(NIS Directiveמתמקדת ברשתות התקשורת ) מגדירה ה. לא בכדי-NIS Directive :את המונחים הבאים 

‘network and information system’ means: 

(a) an electronic communications network within the meaning of point (a) of 
Article 2 of Directive 2002/21/EC; 

(b) any device or group of interconnected or related devices, one or more of 
which, pursuant to a program, perform automatic processing of digital data; 
or 

(c) digital data stored, processed, retrieved or transmitted by elements covered 
under points (a) and (b) for the purposes of their operation, use, protection and 
maintenance; 

                                                   
2  OECD (2015), Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity: OECD Recommendation 

and Companion Document, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264245471-en 
 .19שם, בעמ'   3
 .27שם, בעמ'   4
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‘security of network and information systems’ means the ability of network and 
information systems to resist, at a given level of confidence, any action that 
compromises the availability, authenticity, integrity or confidentiality of stored or 
transmitted or processed data or the related services offered by, or accessible via, 
those network and information systems; 

 –על כן, אנו מציעים להגדיר את המונח "סייבר" כדלקמן 

והתקני , המקשרות בין מחשבים , לרבות אינטרנטציבוריות רשתות תקשורת - "סייבר"
 .מיחשוב

"איום סייבר" מוגדר בהרחבה יתרה כ"סיכון להתרחשות תקיפת סייבר". מקור ההרחבה הן בביטוי  .סייבר איום

העמום "סיכון" והן בהגדרה הרחבה של "תקיפת סייבר" כמקיפה "פעילות שנועדה לפגוע בשימוש במחשב או 

שני אלה גורם לכך ש"סיכון להתרחשות תקיפת סייבר" קיים כל רגע ורגע בחומר מחשב השמור בו". הצירוף של 

יכולה להיחשב סיכון כזה, וסריקות  Script Kiddieכעניין שבשגרה במערכות מחשב: כל סריקת פורטים שמבצע 

 מעין אלה מתבצעות כעניין שבשגרה אינספור פעמים בשבוע.

 תפקידו שהיא" סייבר)"הגנת  למערך המיועדות הסמכויות את שיעור לאין מרחיבעמומה -בהגדרה כה השימוש

 המידע את"מכלול הפעולות הנדרשות למניעה, להתמודדות ולטיפול ]ב[איום סייבר"(,  את הגדרתה לפי כוללת

"נתונים המצביעים על ... איום סייבר"(,  הגדרתופי -על כולל)"מידע בעל ערך אבטחתי"  לאסוף יכול שהמערך

)אם "יש יסוד סביר  אירגוניות במערכות בעצמו לפעול תקדים חסרת מסמכות המערך יהנה הןשב הנסיבות ואת

 להניח ... שיש איום סייבר"(.

 –על כן מוצע להדק את ההגדרה כדלקמן  אשר

שיש סבירות ממשית כי תפגע באינטרס , להתרחשות תקיפת סייבר מוחשי סיכון –"איום סייבר 
 ".חיוני

( לחוק(. אם שוכנע 1)ג()19בהתקיים "אינטרס חיוני" יופעלו סמכויות המערך כלפי אירגונים )סעיף  .חיוני אינטרס

בית משפט שמתקיים "אינטרס חיוני" הוא רשאי להסמיך את המערך לפעול בכוחות עצמו במערכותיהם של 

בית משפט אם שוכנע  )א( לתזכיר(, וראש המערך רשאי להפעיל סמכויות שברגיל דורשות צו27אירגונים )סעיף 

 ההסבר דברי אומרים לחינם לא( לתזכיר(. 1)א()36שהדבר נדרש לשם מניעת נזק ממשי לאינטרס כזה )סעיף 

"הביטוי "אינטרס חיוני" מהווה נקודת מוצא עקרונית להכוונת שיקול הדעת המנהלי הן בעת  כי לתזכיר
 .הפעלת סמכויות לטיפול בתקיפה"

אפוא פתח להפעלת שלל הסמכויות הרחבות בחוק בכלל, והסמכות לפעול עצמאית  הוא" חיוני"אינטרס  של קיומו

במחשבי אירגון בפרט. מטעם זה יש לדייק בהגדרת אינטרס כזה. לעת הזו, ההגדרה כוללת מושגי שסתום 

-ו" ניכרת סכנה", "מניעת משמעותי בהיקף שירותים המספקים"כלכלת המדינה", "אירגונים  ובעיקרם -עמומים 

"בריאותו" ב", הציבור"בטיחות ב מושמיותרות בהגדרה, כגון השי חפיפות"נכס מידע משמעותי". לצד אלה יש 

 ".אדם"חיי וב

 –זאת מוצע שהגדרת "אינטרס חיוני" תהיה כדלקמן  לנוכח

 כל אחד מאלה:ב ממשית פגיעה מניעת –" אינטרס חיוני" 

 ;בריאותוביטחון המדינה, ביטחון הציבור או  (1)
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 חיי אדם; (2)

 כלכלת המדינה; (3)

תפקודן התקין של תשתיות, מערכות או שירותים חיוניים בשגרה או בחירום  (4)
 ובכלל זה שירותי האינטרנט והתקשורת;

 מסוג חיונייםהמספקים שירותים בהיקף משמעותי תפקודם התקין של ארגונים  (5)
לפעילותו  משמעותינזק  תגרוםבהם  פגיעהסיכון כי  שיש, בתקנות שייקבע

 ;התקינה של המשק בישראל

 ;הציבור ולבריאותסביבה איכות ה (6)

 באישור בצובהיקף שקבע שר המשפטים  ,פרטיותמניעת פגיעה משמעותית ב (7)
 ;משמעותי מידע בנכס או הכנסת של ומשפט חוק החוקה ועדת

שייקבע ראש הממשלה בצו לאחר היוועצות עם השר הנוגע בדבר  אחראינטרס  (8)
 .הכנסת של והביטחון החוץ ועדת ובאישור

 המיועד בחוק לאמור מעבר המערך סמכויות של מוגבלת לא להרחבה צידוק היא"הגנת הסייבר"  .בסייבר הגנה

 חצריהם של ארגונים רביםביבר בתחום הגנת הסי(. המערך יכול להפעיל מערך גילוי וזיהוי לתזכיר( 6)3)סעיף 

ביצוע פעולה במחשב או בחומר מחשב של ארגון אם ללתזכיר(. בית משפט רשאי להוציא צו  18-ו 17 פים)סעי

 נוסחהאלה יש לדייק בהגדרתה.  מטעמים( לתזכיר( ועוד. 1)ב()32מצא שהדבר נחוץ לצרכי הגנה בסייבר )סעיף 

המוצע להלן מיועד לשקף את היקף הפעילות שהמערך מייעד לעצמו בתזכיר בקשר עם תקיפות סייבר: איסוף 

פרק ד' לתזכיר( והתמודדות  –פרק ג' סימן א' לתזכיר(, מניעה )באמצעות אסדרה  –מודיעין )מערך הגילוי והזיהוי 

 –פרק ג' סימן ב' לתזכיר(  –)סמכויות המערך 

למניעה, להתמודדות ולטיפול בתקיפת סייבר או הפעולות הנדרשות  לולמכ –"הגנת הסייבר" 
איום סייבר, לצמצום השפעתם והנזק הנגרם מהם, במהלכם ולאחריהם, ובכלל זה פעולות 

 מודיעין, מניעה והתמודדות עם תקיפת סייבר או איום סייבר; לאיסוף הפעולותאבטחת מידע 

 דברי כיריםזשמ כפי, התזכירטחתי" הוא רכיב מרכזי בהגדרות "מידע בעל ערך אב .אבטחתי ערך בעל מידע

העומד במרכז איסוף ועיבוד המידע הנדרש בעת פעילות  "מידע בעל ערך אבטחתי", רכיב מרכזי בהגדרות הוא הביטוי)" לו ההסבר

, המערך רשאי לאסוף כל מידע שעשוי לשמש להפקת "מידע בעל ערך אבטחתי", לעבד כך. "(בתחום הגנת הסייבר

 סבור הוא אם)א( לתזכיר(, גורם אחראי במערך רשאי להיכנס למקום 16מידע כזה, להעבירו ולשתף בו )סעיף 

להניח  )א( לתזכיר(, עובד מוסמך רשאי לתפוס חפץ אם יש לו יסוד22"מידע בעל ערך אבטחתי" )סעיף  בו שיש

)א( לתזכיר(, המערך רשאי להעביר "מידע בעל ערך אבטחתי" לארגון מקביל בחו"ל 23שיש בו מידע כזה )סעיף 

 )א( לתזכיר( ועוד. 70)סעיף 

ההגדרה מסתפקת  –חשיבותו הרבה, "מידע בעל ערך אבטחתי" מוגדר באופן רחב עד כדי הפרזה. לדוגמה  לצד

 אלא וממצה סגורה אינה והיא סייבר תקיפת של מניעה או התמודדות, ראיתולבכך "שיש" במידע כדי "לסייע" 

, נבדל התזכיר בכך". בנוסף, ההגדרה משתמשת במונח "מידע" שאינו מוגדר כשלעצמו. זה"ובכלל  לשון נוקטת

המגדיר במדויק מהם  2007-תשס"חהנתוני תקשורת(,  –לדוגמה, מחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 

 תקשורת" שרשויות החקירה יכולות לאסוף."נתוני 
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 המזהה מידע על חלות אינן החוק הוראות הניתן ככל כי שיובהר כך"מידע", ל הגדרה להוסיף לכןמציע  האיגוד

. באופן זה תעלה ההגדרה בקנה אחד עם קטגוריות המידע החשובות להגנה בסייבר, כפי אדם לזהות עלול או

מידע טכנולוגי ו)מידע טכנולוגי טהור שלא ניתן להסיק ממנו מסקנות על אדם  שהן נזכרות בדברי המבוא לתזכיר

הדין  לביןההגדרה  לתאם ביןעל מנת  טהור שניתן להסיק ממנו במישרין או בצירוף מידע אחר, מידע על אדם(.

 בחוק המחשבים. "מידעהגדרת "הקיים, מוצע להסתמך על 

 אדם. לזהות במישריןשאינו מאפשר ובלבד  5כהגדרתו בחוק המחשבים –"מידע" 

 –הגדרת "מידע בעל ערך אבטחתי" כדלקמן  אתיש לדייק  במקביל

לאיתור תקיפת סייבר, התמודדות  סייעהמ לסייע כדי בו שישמידע  -"מידע בעל ערך אבטחתי" 
 :מאלה אחד לפחות הכוללעמה או מניעתה, 

 נתונים המצביעים על תקיפת סייבר או איום סייבר;  -( indicatorsסממנים ) (1)

 במערכות הקשורים בנהלים, ברכיביהן, ממוחשבות במערכות חולשות על מידע (2)
מידע  ;סייבר תקיפת לייצר כדי לנצל ניתן אשר, אליהן הקשורים בתהליכים או אלה

 חולשות ניצול באמצעות לרבותעל שיטות ואמצעים לביצוע תקיפת סייבר, 
 .עימן ולהתמודדות, ותקשורת מחשב במערכות

, לרבות נזק גרימת או שמטרתן יצירת תקיפת סייבר נוזקות אומידע על תוכנות  (3)
 ;נוזקות

 ;סייבר תקיפת לביצוע ואמצעים שיטות על מידע (4)

 .סייבר תקיפות עם להתמודדות ואמצעים שיטות על מידע (5)

)א( 39 -ו)א( 6" )סעיפים מוגן"מידע  מקיפה שלישיים וצדדים המערך עובדי על החלה הסודיות חובת .מוגן מידע

 להעבירו ואפשר(, לתזכיר 38)סעיף  לפרטיות המערך מערכות לעיצוב כנושא מוכר כזה מידע(. לתזכיר לתזכיר

 (.לתזכיר)ב( 70)סעיף  מתיר ולמעשה להגביל מבקש שהתזכיר בנסיבות"ל לחו

. בין השאר, לא ברור בתזכיר שהיא כמות בהגדרתו די אין, מוגן מידע של המיוחד דומעמ את כהלכה להגשים כדי

קטגוריות מיושנות  הלאותו חוק, המונ 7מהו "מידע שחוק הגנת הפרטיות חל עליו" )האם "מידע כהגדרתו בסעיף 

(. חוק אותו( ל9)2ובלתי מספקות עוד של מידע אישי, או "כל ידיעה על עניינו הפרטיים של אדם" כאמור בסעיף 

( להגדרה, לסבך את ההתייחסות לסוד מסחרי. ודוק: פגיעה 3קטן )-, בסעיףהתזכיר בחר מדוע להבין גם אין

אף עולה כדי פגיעה  היאנים עסקיים בכלל, ובנקים בפרט. בסוד מסחרי היא פגיעה בנכס רגיש וחשוב של אירגו

  -מוגן" כדלקמן  מידע" להגדיר מציע האיגוד כן על אשר. לקניין החוקתיתבזכות 

 כל אחד מאלה: –" מידע מוגן" 

                                                   
, אחר אחסון באמצעי או במחשב והמאוחסנים, מחשב קריאת בשפה המובעים, תוכנה למעט, הוראות או מושגים, סימנים, נתונים -"מידע"   5

 ;בלבד עזר במחשב לשימוש מיועדים אינם ההוראות או המושגים, הסימנים, שהנתונים ובלבד
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 באמצעים אירגון או יחיד של זיהוי המאפשר עליו חל הפרטיות הגנת שחוקמידע  (1)
 ;סבירים

לפי חוק האזנת סתר, למעט מידע בשפה קריאת מחשב שלא  תוכן שיחה כהגדרתה (2)
 בידי אדם; להבנה חזותי לפענוח נועד

 שפרסומו מידע שהוא סוד מקצועי או סוד שהוא בעל ערך כלכלי, לרבות סוד מסחרי (3)
מידע אחר הנוגע לעניין מסחרי או  וכל וכן, בערכו ממשית פגיעה לפגוע עלול

 באינטרס ממשית פגיעה מקצועי הקשור לעסקו של אדם, שגילויו עלול לפגוע
 .שלישי צד של או אדם אותו של כלכלי או מסחריאו  ,מקצועי

 –מוצע להוסיף הגדרה ל"סוד מסחרי" כך שייאמר  במקביל

 .1999-כמשמעו בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט –"סוד מסחרי" 

לדרוש כל  –"עובד מוסמך" הוא מי שרשאי לבצע בשם המערך את פעולותיו החודרניות ביותר מוסמך.  עובד

זה, אין ההגדרה מבהירה מהי  עםידיעה, מסמך או חפץ; לתת כל הוראה; לבצע בעצמו פעולות במחשבים ועוד. 

 הכשרהמי "שעבר סמכויות. היא מספקת את עצמה באומרה שמדובר ב-ההכשרה הנדרשת לתפקיד כה רב

 ". המערך בכללי המערך ראש שקבע מהסוג מתאימה

כי מפקח, שסמכויותיו פחותות  קובע"( הפרטיות הגנת חוק)" 1981-"אהתשמ, הפרטיות הגנת חוקלכך,  בניגוד

לאין ערוך מאלה של "עובד מוסמך", לא יתמנה לתפקידו אלא אם "קיבל הכשרה מקצועית מתאימה בתחום 

מיחשוב ואבטחת מידע והפעלת סמכויות לפי חוק זה, ומשטרת ישראל לא הביעה התנגדות למינויו מטעמים של 

אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי  הכללת בחוק, בזה כיוצאשמירה על בטחון הציבור". 

שהוא בעל סמכות ליטול אמצעי זיהוי  מי"(, נקבע כי הביומטרי המאגר חוק)" 2009-ובמאגר מידע, התש"ע

, זה פרק לפי וההשוואה ההפקה, הנטילה לאופן, השאר בין, תתייחסביומטרים יעבור הכשרה מתאימה "אשר 

 אבטחת-מאי הנובעים ולסיכונים כאמור שהופקו או שניטלו הביומטריים בנתונים או באמצעים הטיפול לאופן

" )סעיף פרטיותו ועל ביומטריים זיהוי אמצעי ממנו שנוטלים מי של כבודו שמירת על הקפדה תוך והכל, המידע

 (.לחוק)ב( 9

לב לחשיבותו של "עובד מוסמך" והסמכויות שהוא מרכז בידו, אין התזכיר יכול לפטור עצמו בלי התייחסות  בשים

 - כדלקמן תהיה" מוסמך"עובד  שהגדרתמציע אפוא  האיגודלנדרש בהכשרתו. 

 פעולות או מחשב בחומר פעולה לביצוע זה חוק לפי שהוסמך המערך עובד –" מוסמך עובד"
 אבטחת, מיחשוב בתחום מתאימהמקיפה ו מקצועית הכשרה שעבר לאחר, זה חוק לפי אחרות

 המערך ראש שקבע כפי, זה חוק לפי סמכויותיו והפעלת מחשב חקירת, הפרטיות הגנת, מידע
 ;המערך בכללי

הגדרה זו משמשת בעיקר כרכיב בהגדרת "עובד מוסמך", שהוא מי שהוסמך לבצע  .מחשב בחומר פעולה

שינוי של "מידע הניתן לפענוח חזותי  –ובכך לאסור  –"פעולה בחומר מחשב". ההגדרה מבקשת להוציא מתוכה 

 אחרים בחושים גם אלא הראיה בחוש רק לא שנתפסים דברים לכלול טיבו לפי עשוי שמידע היותבידי אדם". 

 ".אדם ידי-על להבנה הניתן"מידע  ייאמר" אדם בידי חזותי לפענוח הניתן"מידע  שבמקום מוצע, שמיעה ובראשם

 הפעולות המנויות להלן: –"פעולה בחומר מחשב" 

 חדירה לחומר מחשב; (1)
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 העתקה של חומר מחשב; (2)

 הקלטה או ניטור של תקשורת בין מחשבים; (3)

 קריאת מחשב;מתן הוראות למחשב בשפה  (4)

שינוי חומר מחשב ובלבד שאין בו שינוי של מידע שהוא רשומה מוסדית או מידע  (5)
 -; לעניין זה, "רשומה מוסדית" אדםידי -על להבנה לפענוח חזותי בידי אדםהניתן 

 לפקודת הראיות; 35כהגדרתה בסעיף 

 דיווח למערך בשפה קריאת מחשב על איתור סממנים ומאפייניהם; (6)

התקנת מחשב או התקן אחר ברשת תקשורת או במחשב של ארגון לשם ביצוע  (7)
 (.6( עד )1הפעולות המנויות בסעיפים )

מפתח בהגדרת -אחרות בסעיף זה, ובראשן "איום סייבר", גם "תקיפת סייבר" היא רכיב כהגדרות .סייבר תקיפת

 מתרחשת כי להניח יסוד יש אם תעשה אירגונים כלפי המערך הרחבות הסמכויות הפעלת, כךסמכויות המערך: 

(, לתזכיר)ג( 19" )סעיף סייבר"תקיפת  של מניעה או התמודדות, לאיתור דרושה היא אם או", סייבר"תקיפת 

המערך לבצע בעצמו פעולות במחשבי ארגונים או  שללעובד מוסמך  להתיר רשאים המערך ראש או משפט בית

( 1)א()36 -)א( ו27מתרחשת "תקיפת סייבר" )סעיפים שהניח כי יש יסוד סביר ל ובחומר שבהם אם שוכנע

 בודד מחשב של תקיפה כל, לדוגמה)האמנם,  מוצדק בלתי באופן, מאד רחב כעת ההגדרה נוסחלתזכיר( ועוד. 

 (?סמכויותיו כל את להפעיליורה -דה זכות למערך המקימה" סייבר"תקיפת  תחשב

 – כדלקמן לנסחה מציע האיגודו זו הגדרה גם ולמקד לדייק יש בכך בהתחשב

 ובין, בו השמור מחשב בחומר או במחשב בשימוש לפגוע שנועדהפעילות  -"תקיפת סייבר" 
 : מאלה אחד באמצעות חיוני אינטרסלפגוע ב נועדה כי ממשי חשש שיש היתר

 לשימוש בו; מהותיתבפעולתו התקינה של מחשב או הפרעה  מהותישיבוש  (1)

 לשימוש בו; מהותיתמחיקת חומר מחשב, שינויו, שיבושו או הפרעה  (2)

אחסון או הצגה של מידע או פלט כוזב, או שיש בהם כדי להטעות, בהתאם למטרות  (3)
 השימוש בהם;

 חדירה שלא כדין לחומר מחשב כמשמעותה בחוק המחשבים; (4)

 האזנת סתר לתקשורת בין מחשבים כמשמעותה בחוק האזנת סתר; (5)

 פגיעה של בדרך זה ובכלל, במחשב השמור למידע מורשה שאינו גורם של גישה (6)
 ;כאמור מידע של הדלפתו או, הזדהות בתהליך

 .תקשורת לרשת מחשב של נגישות מניעת או הפרעה (7)

מההגדרה את ההתייחסות ל"גישה של גורם שאינו מורשה למידע השמור במחשב" הן  הסרנולב:  לתשומת

מטעמי כפילות )גישה כזו עולה כדי חדירה שלא כדין לחומר מחשב( והן מפני שהגדרתה של פעולה כזו כתקיפה 
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ת של מרחיקת לכת. עוד הסרנו את "הפרעה או מניעת נגישו היא –בהבדל מפעולת הכנה שעוד איננה תקיפה  –

מחשב לרשת תקשורת" מפני שהפרעה כזו גלומה בחלופה הראשונה להגדרת תקיפת סייבר )שיבוש בפעולתו 

 התקינה של מחשב(.

 ותפקידיו ייעודו הלאומי הסייבר מערך': ב פרק

 מערך הסייבר הלאומי וייעודו – 2 סעיף

ולא ברור מדוע נדרשה.  אופרטיבית משמעות לה שאין אמירה זוהימבצעי".  ביטחוני"גוף  הוא המערך, הסעיף לפי

, על אף שמהותו 2002-תשס"בהאין לה מקבילה בחקיקה אחרת בישראל, גם לא בחוק שירות הביטחון הכללי, 

אירגונים אזרחיים לסמכויות כה רחבות של  להכפפתשל השב"כ כגוף ביטחוני אינה שנויה במחלוקת. לצד זה, 

המערך כ"גוף ביטחוני" ביחד עם סמכויותיו  הגדרתת ותדמיתיות חמורות. משמעויות חוקתיו ישגוף ביטחוני, 

ועל האמון שרוחשים  הבנקאות בתחום ישראל של הבינלאומי מעמדההרחבות עלולה להשליך לשלילה על 

 מוסדות פיננסיים בעולם למערכת הבנקאית במדינה. 

 שלהמידה -אמות את התואמת כמדינה בישראל האירופית הנציבות הכירה 2011 בשנת כי לציין למותר לא

 להתבצע יכולה לישראל מאירופה אישי מידע העברת, זו החלטה בזכות. אישי מידע על להגנה האירופי האיחוד

עומדת לבחינה מחדש בעצם הימים האלה, לנוכח כניסתן לתוקף של  זו החלטה, כידוע. מיותרים חסמים בלא

 GDPR-ל 45 סעיףGDPR (General Data Protection Regulation .) -אירופאיות הידועות כ-התקנות הכלל

מורה כי בבחינת מעמדה של מדינה כתואמת, יש לבחון, בין השאר, את דיני המדינה המתייחסים לבטחון לאומי 

 –גישתן של רשויות המדינה למידע אישי  ואת

"When assessing the adequacy of the level of protection, the Commission 
shall, in particular, take account of the following elements: 

1. … relevant legislation, both general and sectoral, including 
concerning public security, defence, national security and criminal 
law and the access of public authorities to personal data…" 

לכת של גישת המדינה -המוצהר הוא ביטחוני, המשולבת בסמכויות מרחיקות שאופייה חקיקה כי לחשש מקום יש

 - הפרטיות הגנת בחוקאינטימי שהוא מטיבו "מידע רגיש" כהגדרתו -בנקאי מידעבפרט ו –למידע אישי בכלל 

לשלילת מעמד כזה עלולה  תחת דיני הגנת המידע באיחוד האירופי. Adequate-כ ישראל של בהגדרתה תחבל

להיות השלכה קשה על פעילותה של המערכת הבנקאית, הנסמכת על העברה שוטפת, אוטומטית ורציפה של 

 אודות יחידים. על ופיננסי כלכלימידע 

 –)א( לתזכיר כך שייאמר בו כך 2אלה יש למחוק את המילים "הוא גוף בטחוני מבצעי" מסעיף  מסיבות

פועל במשרד ראש הממשלה לפי הוראות חוק  הוא גוף בטחוני מבצעימערך הסייבר הלאומי 
 המערך(; -זה והחלטות הממשלה )להלן בחוק זה 

כפול: הגנת מרחב הסייבר וקידום ישראל כמובילה עולמית בתחום  ייעודו של המערך כיתזכיר קובע ל)ב( 2סעיף 

לית בתחום הסייבר, לא נדרש חוק הסייבר. לצורך הסיפא של תפקיד המערך כמקדם את המובילות הישרא

בוודאי שאין לייעד )א(. 2והסמכה בחוק. תפקיד זה מוטל על המערך מכוח החלטות הממשלה, כקבוע בסעיף 

הלכת של המערך לתפקיד שלפי לשונו הוא גם בעל אופי כלכלי. אין זה מתקבל על -את הסמכויות מרחיקות

ש כל מידע, ליטול כל חפץ, לתת כל הוראה ולהפעיל בעצמו הדעת שכדי לקדם מטרה מעין זו יוכל המערך לדרו
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)ב(, ולקבע את ייעודו העיקרי 2אנו מציעים למחוק את הסיפא של סעיף מערכות מחשב של ארגונים. אשר על כן 

 הגנתו של מרחב הסייבר הישראלי מפני האיומים. –של המערך בחוק 

ישראל כמובילה עולמית בתחום וקידום  הישראלי ייעוד המערך הוא הגנת מרחב הסייבר
 ;הסייבר

 תפקידי המערך – 3 סעיף

סמכויות יוצאות דופן. הן נועדו לפי טיבן להתמודד עם איומי סייבר ותקיפה בסייבר. לנוכח זאת אין להבין  למערך

לקדם מדיניות ומובילות ישראלית בתחום הסייבר בהתאם "לתזכיר מרחיב את סמכויות המערך גם  3מדוע סעיף 

 שהמידע סביר זה אין. כללי באופן הסייבר בתחום" פעולה שיתופי"לקדם  וכן, "למדיניות הממשלה והחלטותיה

 ישמש" חיוני"אינטרס ב פגיעה מפני ולתושביה לישראל הגנה לספק כדי לאסוף רשאי מערךהשההיקף -רחב

. אשר על כן יש למחוק המקומיתטק -ההיי תעשיית של לקידומה, לדוגמה, אלא כזו הגנה שאינן אחרות למטרות

אפשר -( כך שיתייחסו ל"הגנה בסייבר". בנוסף, אי5) -( ו4קטנים )-( ולדייק את סעיפים3קטן )-את סעיף

שסמכויותיו הרחבות של המערך יופעלו בביצוע כל תפקיד אחר שראש הממשלה יקבע לפי שיקול דעתו. הרוצה 

 –יהיה כדלקמן  3 סעיף שנוסח מוצעאלה  מסיבות. להטיל על המערך תפקיד אחר, יפעל לתיקון החוק

 תפקידי המערך הם:

לנהל, להפעיל ולבצע בהתאם לצורך את מאמצי ההגנה הלאומיים האופרטיביים  ( 1) 
 ;בתיאום עם הרשויות המאסדרות כנגד תקיפות סייבר

 לקדם את יכולת ההתמודדות של ישראל עם תקיפות סייבר; (2)

 הממשלה למדיניות בהתאם הסייבר בתחום ישראלית ומובילות מדיניות לקדם (3)
 ;והחלטותיה

הסייבר במישור הבינלאומי ולערוך הסכמי שיתוף  הגנתלקדם שיתופי פעולה בתחום  (3)
 הסייבר; הגנתפעולה בתחום 

 הסייבר; הגנתלייעץ לממשלה וועדותיה בתחום  (4)

 .הממשלה ראש שיקבע הסייבר הגנת בתחום אחר תפקיד כל לבצע (6)

 ראש המערך – 4 סעיף

כהונתו, כמקובל לגבי  אתבחוק כוח. לפיכך נכון לקצוב -המערך עומד בראשו של אירגון המיועד להיות רב ראש

 סעיף)השוו:  כהונתו את להפסיק רשאית)ב( לחוק השב"כ(, להורות כי הממשלה 3ראש השב"כ )השוו: סעיף 

( ולקבוע כי אין למנות לתפקיד מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין חוק לאותו)ג( 3

"כ(. בנוסף יש להורות כי כהונתו של השב לחוק)ד( 3 סעיף)השוו:  בו להמשיך או לתפקידהוא ראוי להתמנות 

 .המקצועית תועצמאו אתתלותו בגורם הממנה ו-ראש המערך אינה נתונה להארכה, וזאת כדי להבטיח את אי
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 ישראל ממשלת של ותפקידה המערך כפיפות

ימסור ראש המערך לראש הממשלה דו"ח על מצב הגנת הסייבר  לשנה)ה( לתזכיר מורה כי אחת 4 סעיף

הלאומית. אין התזכיר מורה מה ייעשה בדו"ח. עניין זה מתקשר הן לכפיפותו של המערך, שראוי שתהיה 

והן לעובדה שאין התזכיר  –בכיר ככל שיהיה ראש הממשלה  –פקיד אחד בה לממשלת ישראל בכלל ולא לנושא ת

ממה שנדרש בתזכיר מתאגידים בכלל  בהבדלמטיל על הממשלה כל חובה לדון במדיניות הסייבר הלאומית, 

 הבנקים על המפקח של 361 בהנחיהבהבדל מהנדרש מבנקים, כאמור, לדוגמה,  ובוודאילתזכיר(  63סעיף  השוו)

 להנחיה(.  46 -ו 15, שעניינה "ניהול הגנת הסייבר" )סעיפים ישראל בבנק

 .בלבד הממשלה לראש ולא, ישראל לממשלת יימסר המערך ראש"ח דו כי לקבוע אפוא מוצע

"לממש את החלטות  –, כדי להיטיב את הפיקוח על המערך ולקדם את מטרתו העיקרית של החוק בנוסף
יש לקבוע כי ממשלת  -( במקור לא ההדגשה) לתזכיר במבוא כאמור, בר"הממשלה ומדיניותה בתחום הגנת הסיי

ישראל תקיים אחת לשנה דיון בהיערכות ישראל להגנה בסייבר, שיכלול לכל הפחות דיווח על פעילות המערך 

בשנה שקדמה לדיון, התווית אסטרטגיית ההגנה בסייבר של מדינת ישראל, קבלת דיווח על ארועי סייבר 

 –. אשר על כן מוצע להוסיף לתזכיר סעיף כדלקמן תםההתמודדות עימם וחקיר משמעותיים,

, דוח מצב הגנת הסייבר הלאומית ישראל לממשלתאחת לשנה ימסור ראש המערך  (א)
דוח מצב הסייבר( שיכלול סקירה וניתוח לגבי מצב הגנת הסייבר בישראל,  –)להלן 

לנקוט בעתיד ובכלל זה פירוט פעילויות שננקטו בשנה החולפת ופעילויות שנדרש 
 –של 

 כתוצאה חיוניים לאינטרסים להיגרם העלול והנזק ישראל עלהסייבר  איומי (1)
 ;סייבר תקיפת מהתרחשות

 ;החולפת בשנה המערך פעולות (2)

 עימם ההתמודדות, בישראל שהתרחשו משמעותיים סייבר אירועי (3)
 ;וחקירתם

 ;לפרטיות הזכות ובפרטבישראל,  אזרח זכויותפעילות המערך על  השלכות (4)

 ;בישראל בסייבר ההגנה אסטרטגיית לעדכון המלצות (5)

במצב  יסודו-תדון הממשלה על הסייבר מצב דוחיאוחר מחודשיים לאחר קבלת  לא (ב)
 .הצורך במידת ובעדכונה הלאומית הסייבר באסטרטגיית, בישראלהגנת הסייבר 

 .בממשלה לדיון בסמוך לציבור תפורסם הסייברלא מסווגת של דוח מצב  גרסה (ג)

 תקנות להתקנת סמכות

 בסעיפים עצמן על חוזרות אלה הוראות)ג( מורים ש"ראש הממשלה רשאי לקבוע בתקנות".  -)א( ו5 סעיפים

"סמכויות ב שעיסוקו)ב( 16 סעיף", המערך עובדי על"הגבלות  שעניינו)א( 7 סעיף)לדוגמה:  בתזכיר נוספים

 התקנת(. ועוד" לאסדרה על"עקרונות ב הדן)ב( 43 סעיף", וזיהוי הגילוי"מערך ב העוסק)ה( 17 סעיף", המערך

 הפיקוח תחת חותרת, בדבר נוגעים שרים עם היוועצות לאחר היותר לכל, בלבד הממשלה ראש בידי תקנות
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 ארגונים כלפי סמכויותיו להפעיל היכול אחד גורם בידיעודף -כוח ומרכזת המערך פעולת על הראוי הפרלמנטרי

 .בפרט ובנקים, בכלל הישראלי במשק

ספור חוקים אחרים )השוו: סעיף -מציע להוסיף לתזכיר הוראת חוק כללית, כדוגמתה יש באיןהאיגודעל כן  אשר

 –לחוק השב"כ ועוד(, שזו נוסחה  21לחוק הגנת הפרטיות, סעיף  36

משותפת שהיא  הכנסת של הראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור ועד
, ובכפוף ועדת הכנסת לחוק( –)להלן  וכלכלה ומשפט חוק, חוקהלוועדות חוץ ובטחון, 

 שחוק במקום למעטלהוראות חוק זה, להתקין תקנות וכללים, לפי הענין, בכל הנוגע לביצועו, 
 .לביצועו כללים להתקין המערך ראש את הסמיך זה

, כך שבכל מקום שבו מוסמך מן דהוא להתקין תקנות התקנת שעניינן בתזכיר ההוראות את לשנות יש מכך כנגזר

 .תקנות, יאושרו אלה על ידי ועדת הכנסת לחוק

 היבטים ארגוניים של המערך – 5 סעיף

-כללים והנהלים לפי סעיפיםהמהפיקוח על פעילות המערך ויישום עקרונות השקיפות בו, יש להורות כי  כחלק

 קטנים )א(, )ב( ו)ד( יפורסמו ברשומות. 

 סודיות - 6 סעיף

 המערך עובד כי, למעשה הלכה, מורה לתזכיר)א( 6 סעיף, המידע סודיות על לשמור כביכול מיועד שהוא ףא על

ר בכתב בהתאם , או אם קיבלו לכך היתכדין לכך נדרשו אם מוגן מידע לגלות רשאים המערך מטעם הפועל וכן

 להוראות שקבע ראש המערך לפי הוראות החוק. 

 אם אלא לקבלו רשאי שאינו למי מוגן מידע מסירת אוסר הוא לכאורה: כפולה תמיהה מעורר הסעיף של נוסחו

דרישה כדין לגלות את המידע ממילא לא מתקיים התנאי של מסירה "למי שאינו  הייתה. אם כדין לגלותו נדרש

 .לקבלו רשאי שאינו למי מוגן מידע מסירת להתיר יוכל המערך שראש סיבה אין, לכך מעבר אבל". קבלורשאי ל

פי הגדרתו בתזכיר, כולל מידע המגלם ערכים חוקתיים מוגנים כדוגמת הגנה על -שמידע מוגן, גם על נזכיר

זה, אפשר בהחלט מ יותר, מידע כזה עלול לכלול מידע חסוי תחת סודיות בנקאית. בפרטפרטיות ועל קניין. 

למערך בהסכמתם, כדי לאפשר התמודדות עם תקיפת סייבר, מבלי שגלגוליו  ארגוניםשמידע כזה נמסר על ידי 

להם מראש. השארתו של הסעיף כמות שהוא עלולה למנוע קבלת הסכמה  ידועיםהאפשריים לאחר מכן יהיו 

)א( יש 6מארגונים למסירת מידע ובכך לסכל את מטרת החוק המיועד. לפיכך, במקום נוסחו הקיים של סעיף 

 -להורות כדלקמן 

, יגלה ימסורהמערך וכן הפועל מטעם המערך לפי הוראות חוק זה, בעבר או בהווה, לא  עובד
מידע מוגן שהגיע אליו בתוקף תפקידו או במסגרת  ולא יפרסם ימסור לא, במחדל או במעשה

 בכתב לכך היתר קיבל או כדין לכך נדרש כן אם אלא ,פעילות במערך, למי שאינו רשאי לקבלו
 .כדין זה חוק לפי המערך ראש שקבע להוראות בהתאם

 – לתזכיר)ב( 6 סעיף הוראת, יש להתאים את מכך כנגזר

 אועובד המערך וכן הפועל מטעם המערך לפי הוראות חוק זה, בעבר או בהווה, המגלה 
 שאינו למי, במערך פעילותו במסגרת או תפקידו בתוקף אליו שהגיעמידע מוגן  המפרסם
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מאסר שלוש שנים; הביא אדם  -קטן )א(, דינו -סעיף להוראת בניגוד  היתר בלא, לקבלו רשאי
 מאסר שנה; -ברשלנות, דינו לגילוי או לפרסום כאמור 

 במערך פרטיות מפקח – 10 סעיף

זה, יש  עםפונקציה חשובה ביצירת אמון במערך.  זוהיעל ההצעה למנות בעל תפקיד כזה במערך.  ךמבר האיגוד

 בכללתלותו. -להקפיד ליתן בידו סמכויות ומשאבים הולמים לביצוע תפקידו, ובעיקר להבטיח את עצמאותו ואי

  – לתזכיר 10 בסעיף, לפיכךזה, יש להורות על תקופת כהונה ברורה שלא על דרך "שלא תפחת מ...". 

 –ראש המערך, בהתייעצות עם רשם מאגרי מידע לפי חוק הגנת הפרטיות )להלן  )א(
המפקח הפנימי(,  –מפקח פרטיות פנימי )להלן  המערך עובדי מביןהרשם(, ימנה 

ובהתאם לתנאי כשירות  תפקידו מילוי לצורך מספקת ביטחונית התאמה בעל שהוא
 והכשרה שיורה עליהם הרשם, בהתייעצות עם ראש המערך.

 . שנים שש בת שבע על תעלה שלאהמפקח הפנימי ימונה לתקופת כהונה אחת  )ב(

 עם בהתייעצותלא תופסק כהונתו של המפקח הפנימי והוא לא יועבר מתפקידו אלא  (ג)
, ביזמת הרשם הפנימי המפקח של כהונתו הופסקה .הרשם ביזמת או הרשם בהסכמת

 הפסקתלמשך חמש שנים מיום  במערך אחר בתפקידהמפקח הפנימי לא יועסק 
 הכהונה.

... 

 תפקידי מפקח הפרטיות הפנימי – 11 סעיף

 – 10להערות שלעיל לעניין סעיף  בהמשך

על אף שהזכות לפרטיות מעוגנת בחוק הגנת הפרטיות, הוא בשום אופן אינו דבר  –הסעיף  ברישא ▪

, וחירותו אדם כבוד: יסוד בחוק מעוגנת הפרטיות, לדוגמה, כך. לפרטיותהחקיקה היחיד המתייחס 

. אשר על כן, מוצע ועוד 2016-, בחוק נתוני אשראי, התשע"ו1996-"ותשנה, החולה זכויות בחוק

 –סעיף ינוסח כך שרישא ה

דין  כל הפרטיות הגנת חוקהמפקח הפנימי יפקח על יישום הוראות 
 במערך, יקיים בקרה על ביצוען ובכלל זאת... פרטיות  שעניינו

(, לאחר המילים "בתחום הגנת הפרטיות" יתווסף ", יישומם" כך שהסעיף בכללותו 2קטן )-בסעיף ▪

 -יאמר 

 חוקועמידתם בהוראות  יישומםאת נהלי המערך בתחום הפרטיות,  יבדוק
 ;הפרטיות הגנת דיני

 התזכיר קובע ממילא. למחקה ויש" הרשם להנחיות"בהתאם  התוספת ברורה לא( 3קטן )-בסעיף ▪

 (.לתזכיר)ג( 10)סעיף  הרשם בידי מקצועית יונחה הפנימי המפקח כי
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אין להתנות את הדיווחים לרשם במילים "בכפוף להוראות ההתאמה הביטחונית  –( 4קטן )-בסעיף ▪

והמידור החלות על המערך", ודינן להימחק. ממילא, רשם מאגרי המידע הוא בעל סיווג ביטחוני 

 על גופי ביטחון. הפרטיות הגנת חוק מכוחבפועל בשל סמכותו 

 פרטיות על הגנה לשם הדרושות הוראות לתת המפקח של סמכות בולט באופן מהסעיף נעדרת ▪

 2016-"והתשע, אשראי נתוני חוק לפי הממונה של לסמכותו, לדוגמה, בניגוד, חוקתיות וזכויות

(. בשל ההבדל בין חוק נתוני אשראי לתזכיר החוק שכאן, ובין לשכות חוק לאותו)א( 68 סעיף)ראו: 

, לראשו המערך בכפיפות להתערב שלא יהשירות הכפופות לממונה שם לבין המערך כאן, וכד

 הדרושות הוראות מתן בדבר המערך לראש ימליץ שהמפקח בכך להסתפק אפשר כי סבור האיגוד

 .הפרטיות על לשמירה

 –מציע כי נוסח הסעיף יהיה כדלקמן האיגוד על כן אנו  אשר

הגנת הפרטיות במערך, יקיים  שעניינו דין כל חוקהמפקח הפנימי יפקח על יישום הוראות 
  -בקרה על ביצוען ובכלל זאת 

יכין תכנית עבודה שנתית שתובא לאישור ראש המערך, הרשם והוועדה המפקחת לפי  (1)
דיני  חוקהגנת הפרטיות, ולבירור הפרות  דיני חוק לפיקוח על קיום הוראות 13סעיף 

 הגנת הפרטיות במערך;

 ;ההגנה על פרטיות לשם לדעתו הדרושים ונהלים הוראות בדבר המערך לראש ימליץ (2)

הגנת דיני  חוקועמידתם בהוראות  יישומםיבדוק את נהלי המערך בתחום הפרטיות,  (3)
 הפרטיות;

 הגנת הפרטיות;דיני  חוקיברר הפרות בתחום הוראות  (4)

 על החלות והמידור הביטחונית ההתאמה להוראות בכפוף, ידווח לרשם בלא דיחוי (5)
 על ממצאים של פעולות הפיקוח הבדיקה והבירור שביצע; ,המערך

 יקיים בקרה על אופן תיקון ליקויים שהתגלו בממצאי הפיקוח והבירור; (6)

 יקיים הכשרה והדרכה של עובדי המערך בנושאי פרטיות; (7)

יגיש לראש המערך, לוועדה המפקחת ולרשם דין וחשבון שנתי על אופן ביצוע תכנית  (8)
 ;הפיקוח ועל קיום הוראות החוק במערך

 38 –)ג( ו 17יסייע לראש המערך בקיום הוראות סעיפים  (9)

 .חקירה, מקום בו מצא חשד לביצוע עבירהלפתוח ב לממשלה המשפטי ליועץ ימליץ (10)

 סמכויות המפקח הפנימי – 12 סעיף

 למפקח המוקנות שהסמכויות מהמסקנה מנוס אין, לתזכיר 11 -ו 10 הסעיפים לעניין שלעיל להערות בהמשך

 בגופים הביטחון להסדרת לחוק 15 סעיף להוראת הפניה של בדרך. המעטה בלשון, מספקות בלתי הן הפנימי

"להיכנס בכל עת לגוף ציבורי כדי  סמכות ורק אך למפקח להקנות מבקש התזכיר, 1998-"חתשנה, ציבוריים
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 להיכנס סמכות, אחרות במילים -" וזה, וההנחיות שניתנו על פי לבדוק אם מולאו ביחס אליו ההוראות לפי חוק

 .בו עובד ממילא שהוא לגוף

)כפי תיקונו המיועד  הפרטיות הגנת חוק לפי מפקח לסמכויות הפנימי המפקח סמכויות את להשוות יש זאת תחת

 –יאמר כי  12 סעיף(, כך ש2018-(, התשע"ח13בהצעת חוק הגנת הפרטיות )תיקון מס' 

 15 סעיף לפי הסמכויות הפנימי למפקח יהיולצורך מילוי תפקידו  (א)
 להלן)  1998 – ח"תשנ, ציבורים בגופים הביטחון להסדרת לחוק

 – הפנימי המפקחרשאי  (הביטחון להסדרת החוק –

 מטעמו הפועל כל או המערך של עובדלדרוש מכל  (1)
 ;ומסמך ידיעה כללמסור לו 

 מטעמו הפועל כל או המערך של עובדמכל  לדרוש (2)
 ;מחשב מחומר עותק לו למסור או בפניו להציג

 להיכנס למקום, לערוך בו חיפוש ולתפוס חפץ; (3)

המשאבים הדרושים לו  כלאת  הפנימי למפקחיקצה  המערך ראש (ב)
לשם מילוי תפקידו ויישם במערך את תכנית העבודה השנתית 

 ( לעיל.1)11שהכין המפקח כאמור בהוראת סעיף 

בסעיף  כאמורלכך מוצע לשקול להוסיף לסעיף ההגדרות בחוק הגדרה ל"חפץ" )שממילא נחוצה בו(  בהתאם

 -( לחוק הגנת הפרטיות, לאמור 1)ה()10

 ;לרבות חומר מחשב ופלט, כהגדרתם בחוק המחשבים -"חפץ" 

 ועדה מפקחת על מערך הסייבר הלאומי – 13 סעיף

ך, גם מינויה של ועדה מפקחת, במישור העקרוני, הוא צעד חיוני הסמכויות הרחבות שמייעד התזכיר למער לנוכח

 –ומבורך. עם זה, יש לעגן טוב יותר את מעמדה, עצמאותה וסמכויותיה. בכלל זה 

 המערך של לכפיפותו כביטוי", תמנה"הממשלה  אלא" ימנה הממשלה"ראש  לאקטן )א( -בסעיף ▪

 .בה יחיד לאדם ולא ישראל לממשלת

 הזכותפעילות המערך על  השפעתסעיף, סמכות הוועדה המפקחת צריכה להיות לא רק על  באותו ▪

"על  ייאמר" לפרטיות הזכות"על  במקום, לפיכך. בישראל החוקתיות הזכויות כלל על אלא לפרטיות

 ".לפרטיות הזכות ובפרט, בישראל החוקתיות הזכויות

 כזה מינהלי לתפקיד יש אופרטיבית משמעות איזו להבין שאין מפני, ראשית: יימחקקטן )ב( -סעיף ▪

החיים מלמד  ניסיוןלחשוד בכשרים,  שמבלי מפני, שנית; זו לרזולוציה לרדת טורח החוק ומדוע

 הפיקוח טוהר את להבטיח במטרהיש להרחיק את הגוף המפוקח מהגוף המפקח  כילב  לדאבון

 (.300)ע"ע ועדת זורע ופרשת קו  ויעילותו

שיכול לפי פשוטם של דברים גם להיות שופט בית  –(, במקום "שופט בדימוס" 1)ג()קטן -בסעיף ▪

ייאמר "שופט בית משפט מחוזי או בית  –הכוונה  המשפט עירוני בדימוס, וברור שלא לכך היית
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המשפט העליון בדימוס". באותו סעיף, הדיבור "משפטן בכיר" אינו ברור ותנאי הכשירות לשופט 

לחוק בתי המשפט  3)שבע שנות עיסוק בעריכת דין, ראה סעיף  םוד מינימליימחוזי הן בכל הכב

זאת יש לומר "משפטן שהוא בעל כשירות לכהן כשופט בית  במקום(. 1984-]נוסח משולב[, תשמ"ד

 המשפט העליון".   

 .וטכנולוגיה במשפט והבנה ניסיון בעל להיות הוועדה"ר יו על ▪

מפוקחים בעל מומחיות,  ארגונים( שיאמר "נציג 6קטן )ג()-ף(, יתווסף סעי5קטן )ג()-סעיף לאחר ▪

 ( לעיל".  5) –( 3קטנים )-מתחומי ההתמחות הנדרשים לפי סעיפים באחד לפחותרקע וניסיון 

  - הסעיף נוסח יהיה שזה אפוא מוצע

מנה ועדה שתפקח על פעילות המערך לפי תיהממשלה  ראש (א)
הזכויות החוקתיות על  ההשפעתוהוראות פרק ג' לחוק זה 

 הוועדה(. --הזכות לפרטיות )להלן  בישראל, ובפרט

 . הוועדה כמזכיר ישמש הלאומי הסייבר מערך ראש נציג (ב)

 הרכב הוועדה יהיה כדלקמן:   (ב)

בדימוס   בית משפט מחוזי או בית המשפט העליוןשופט  (1)
שהוא בעל כשירות לכהן כשופט בית  בכיראו משפטן 

ניסיון והבנה  בעלי שהם, העליון המחוזיהמשפט 
 יו"ר; - בסוגיות של משפט וטכנולוגיות מידע

 נציג היועץ המשפטי לממשלה; (2)

נציג מקרב הציבור בעל מומחיות, רקע וניסיון בתחומים  (3)
הנוגעים לענייני הגנת הסייבר והביטחון של מדינת 

 ישראל;

נציג מקרב הציבור בעל ידע וניסיון מובהקים בתחומי  (4)
 פרטיות; זכויות האדם והגנת ה

נציג מקרב הציבור בעל מומחיות רקע וניסיון בתחומי  (5)
 טכנולוגית המידע; 

נציג ארגונים מפוקחים בעל מומחיות, רקע וניסיון  (6)
קטנים -באחד מתחומי ההתמחות הנדרשים לפי סעיפים

 ( לעיל;5) -( 3)

 חבר הוועדה יהיה בעל התאמה בטחונית.  (ג)
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חומר שנמסר לה, אלא לא יגלה אדם דבר מדיוני הוועדה או מכל  (ד)
אם הסמיך אותו לכך ראש הממשלה, או באישור היועץ 

 המשפטי לממשלה או נציגו.

חבר ועדה במילוי תפקידיו לפי חוק זה לא יהא נתון לכל מרות  (ה)
 ויפעיל שיקול דעת עצמאי.הדין  החוקזולת מרות 

 תפקידי הוועדה – 14 סעיף

ת שהתזכיר מבקש ליתן בידו, רגישות המידע שיאסוף לנוכח הפעילות הצפויה של המערך, היקף הסמכויו

והחשאיות המבוקשת בפעולתו, הוועדה המפקחת היא גוף בעל חשיבות רבה בשמירה על תקינות עבודתו. בשל 

כך, על הוועדה לעסוק בסוגיות רחבות יותר מהזכות לפרטיות, שכן גם זכויות חוקתיות אחרות עשויות להיפגע 

זכות לקניין, הזכות לחופש ביטוי וזכות הציבור לדעת. בנוסף, על הוועדה לדווח על מפעולת המערך, ובפרט ה

 ממצאיה לממשלה, הממנה את ראש המערך ולא רק לראש הממשלה.

 על כן מוצע:

 קטן )א(, במקום "לראש הממשלה" יבוא "לממשלה". -בסעיף ▪

 הוועדה מטעם וחשבון בדין תדון"הממשלה  כי שיאמר חדשקטן )ב( -סעיף יבואקטן )א( -סעיף לאחר ▪

 ".הסייבר הגנת דוח עם ביחד

 קטן )ג(.-כסעיף יסומן הקייםקטן )ב( -סעיף ▪

 ".הפרטיות בתחום בפרט",  ייאמר" הפרטיות"בתחום  במקום(, 3קטן )ג()-בסעיף ▪

 ".אחרות חוקתיות"וזכויות  יתווסף" הפרטיות על"ההגנה  לאחר( 4קטן )ג()-בסעיף ▪

 –ע לאחר החלת התיקונים שלעיל אפוא נוסח הסעיף המוצ זה

ממשלה אחת לשנה, וכן בכל עת אחרת ה ראשהוועדה תגיש ל (א)
שלדעתה הדבר נדרש, דין וחשבון מטעמה על פעילות המערך 

 בהתאם להוראות חוק זה.

 הגנת דוח עם ביחד הוועדה מטעם וחשבון בדין תדון הממשלה (ב)
 .הסייבר

לצורך ביצוע תפקידיה תקבל הוועדה דיווחים עיתיים על  (ג)
פעילות המערך וביצוע תפקידיו שיאפשרו לעמוד על ההשפעה 

 אחרות חוקתיות וזכויותשל פעילות המערך על הזכות לפרטיות 
 בפעילות המערך, ובכלל זה:

 נתונים על שימוש בסעיפי הסמכות לפי החוק; (1)

 ;17והזיהוי לפי סעיף נתונים על פעילות מערך הגילוי  (2)
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 בפרטאירועים שבהם עלה חשש להפרת הוראות החוק,  (3)
 בתחום הפרטיות, בידי עובד המערך או מטעמו;

 וזכויותהנחיות פנימיות בתחום ההגנה על הפרטיות  (4)
 ואופן מימושן; אחרות חוקתיות

תוכנית העבודה והדוח השנתי של מפקח הפרטיות  (5)
 הפנימי של המערך.

 ת הוועדהסמכויו – 15 סעיף

היקף המידע שבידי המערך וחשיבות הפיקוח האפקטיבי על פעולתו, מן הראוי לקבוע שביחס למערך  לנוכח

-תשכ"טהלחוק ועדות חקירה,  17 -ו 13 – 9תהיינה לוועדה כל הסמכויות הנתונות לוועדת חקירה לפי סעיפים 

עד, סירוב להעיד, צו חיפוש, איסוף חומר  . עניינם של סעיפים אלה בסמכויות יושב ראש הוועדה, דינו של1968

 דין.-ומינוי עורך

 –אפוא נוסח הסעיף המוצע  זהו

 ר"ליו ויהיו, ומסמכים מידע לאסוף הוועדה רשאית זה חוק לפי תפקידיה ביצוע לצורך )א(
 : הבאות הסמכויות, הוועדה

 שהוזמן מי; שברשותו מסמכים או מידע ולמסור בפניה לבוא אדם להזמין(1)  
 לה ולמסור הוועדה בפני להתייצב חייב, הוועדה בפני אחר מוצג או מסמך להציג או להעיד
 .מסמך או מידע

, בטחונית התאמה בעל שהוא ובלבד, הוועדה לדעת לכך הכשיר אדם להסמיך(2)  
 (.1) פסקה לפי הסמכויות לו נתונות ויהיו תפקידיה לביצוע הדרוש חומר לאסוף

 אדם או גורם בידי הדין להפרת חשש שעולה פעילותה במסגרת הוועדה ראתה (ב) 
יהיו לוועדה  .לכך המוסמך לגורם הטיפול המשך את ותעביר לגביו מטיפול תחדל, מסוים

לחוק ועדות  17 -ו 13 – 9ביחס למערך כל הסמכויות הנתונות לוועדת חקירה לפי סעיפים 
 .1968-תשכ"טהחקירה, 

 המערך סמכויות': ג פרק

זה בתזכיר מעורר את הדאגה החריפה ביותר. הוא נשען על הגדרות מרחיבות בפרק הראשון בתזכיר, ומאפשר  פרק

 למערך לנטר, לקבל, לשמור ולעבד כל מידע ולנקוט כל פעולה במערכות מחשב. 

וסמכויות  ראשית, פעולתו של כל עסק מודרני, ובנקים בפרט, נשענת על מערכות ממוחשבות, –זו פנים כפולות  לדאגה

פי התזכיר להתערב בפעולתן של מערכות כאלה עצומה במידה שעלולה להביא אף לשיתוקם של עסקים. -המערך על

הן סודות מסחריים ועסקיים, והן מידע פרטי. בפרט,  –שנית, מערכות ממוחשבות מעבדות מידע סודי שהוא ליבת כל עסק 

 זהו המידע של לקוחות הבנקים.

בית המשפט העליון  פסיקות מתוך דברים כמה להזכיר למותר לא, בתזכיר לעצמו מבקש שהמערך תהסמכויו היקף לנוכח

 מעוררות, ביותר האינטימי המידע את ולעבד ליטולסמכויות המערך  מדוע להבהיר, כדי ממוחשב במידע העוסקות בישראל

 : הימים מן ביום לרעה ניצולן שימנעו ריסונים ומחייבות כבד חשש
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חלק בלתי נפרד, ומהותי ביותר, ממרקם החיים האנושי  מהווים"מחשבים 
המודרני. דעת לנבון נקל, כי עובדה זו אינה נעדרת השלכות משפטיות. ככל 
שחלק ניכר יותר מפעילות חיינו מתנהל באמצעות המחשב, כך יש לראות את 
החדירה אליו ביתר חומרה... השילוב הראוי בין משפט לטכנולוגיה הוא 

של הכל, שכן מהפכת המחשוב, שהיא עובדה דינמית באין עוררין, לא  אינטרס
 ישראל מדינת 8464/14 פ"רע] תוכל לצעוד קדימה ללא הגנה משפטית הולמת"

 אליקים השופט, דאז לנשיאה המשנה' כב מפי(, 15.12.2015) עזרא' נ

 [רובינשטיין

לשוק המידע  "הציבור כולו נוטל חלק פעיל ואינטנסיבי בשטף המידע, ומזרים
בג"ץ  3809/08]בג"ץ  "ינונתונים המשפיעים על רבדים שונים במארג חי

 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל ואח' 9995/08

 ( מפי כב' הנשיאה דאז, דורית ביניש[28.5.2012)

 - אחרות תקשורת ומערכות למחשבים ביחס שאת ביתר נכונים, סלולריים טלפונים על נאמרו אם גם, הבאים הדברים

 טמון הסלולרי בטלפון"הסמארטפון הפך זה מכבר לידידו הטוב של האדם... 
סיפור חייו של האדם, באשר אצורים בתוכו רגעים וזכרונות משמעותיים מחייו 
של אדם... לצד מידע ופרטים חיוניים לתפקודו היומיומי.. גניבת טלפון סלולרי 
מהווה גם חדירה למתחם הפרטי ביותר של האשם. הסמארטפון הוא מעין 

ויות אישיות כספת ניידת המכילה תמונות, לעיתים תמונות רגישות, התכתב
 הינםומידע פרטי, ולעיתים אף סודי.. מרבית המכשירים הנמכרים כיום 

"מכשירים חכמים", שמהווים לרוב גם שער כניסה לשלל נכסיו הדיגיטליים 
חשבון פייסבוק, אפליקציות עם גישה לחשבון  חשבון דוא"ל, -של האדם 

 השופט' כב פימ, דביר נ' מדינת ישראל 8627/14ע"פ ] "באלה כיוצאהבנק ו

 [עמית יצחק

 - הנכון בהקשרם הדבריםאביב בעניין אחד תסייע לשים את -, גם פסיקת בית המשפט המחוזי בתלולבסוף

במאגרי המידע קיימת מעצם מסירת המידע, ומחריפה בשל אפשרות  הסכנה"
לקיומן של טעויות או ניצול לרעה של הגישה למידע... יש לדאוג שמאגרי 

 24867-02-11]עת"מ  המידע הדיגיטליים לא יביאו לאובדן הפרטיות"

איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ נ' רשם מאגרי המידע, הרשות למשפט 

 גונן[. -אגמון מיכל השופטת' כב, ע במשרד המשפטיםטכנולוגיה ומיד

במידה הדרושה לנוכח העובדה שחייהם הפרטיים של יחידים וחיים העסקיים של  להגביל אפואסמכויות המערך יש  את

 ארגונים מגולמים במידע שהמערך מבקש לקבל ובמערכות שהוא מבקש לתפעל.

 סמכויות המערך – 16 סעיף

 שהמערך ודורש בו מסתפק אינו( 1)א()16 סעיף. מלכתחילה ביותר רחב באופן מוגדר" אבטחתי ערך בעל"מידע 

 בזה מבקש למעשה הלכה". אבטחתי ערך בעל מידע להפקת לשמש שעשוי"מידע  לאסוף גם מוסמך יהיה

. יש למחוק מסעיף זה את כלשהי הגבלה בלי וסוג מין מכל מידע כל לאסוף הסמכות את למערך ליתן התזכיר

 המילים "מידע שעשוי לשמש להפקת מידע בעל ערך אבטחתי".
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. בו הפועלים ולארגונים המשק לכלל אבטחתי ערך בעל מידע ולהפיץ לשתף המערך מוסמך( 3)א()16 בסעיף

 ".מוגן מידע יפיץ שלא"ובלבד  המילים בתוספת זאת לסייג יש

 –הסעיף המוצע לאחר השינויים יהיה כדלקמן  נוסח

וי תפקידיו מוסמך המערך, לבצע את הפעולות המנויות להלן, בין היתר לצורך מיל א()
 באמצעות המרכז הלאומי לסיוע בהתמודדות עם איומי סייבר:

 בעל מידע להפקת לשמש שעשוי ומידע לקבל ולאסוף מידע בעל ערך אבטחתי (1)
 ;אבטחתי ערך

 חוק זה;לעבד מידע לצורך הפקת מידע בעל ערך אבטחתי בהתאם להוראות  (2)

להעביר, לשתף ולהפיץ מידע בעל ערך אבטחתי לכלל המשק ולארגונים  (3)
 ;מוגן מידע יפיץ שלא ובלבדהפועלים בו בהתאם להוראות חוק זה 

 לסייע לארגונים להתמודד עם אירועי סייבר בהתאם להוראות חוק זה. (4)

 מערך גילוי וזיהוי – 17 סעיף

ינו אמצעי חסר תקדים. הוא מבקש להתיר הסמיך את המערך להפעילו להמבקש מערך הגילוי והזיהוי שהתזכיר 

המעבירים כמויות עצומות של  בארגונים רבים, של אמצעי מחשובמאוד למדינה לנטר באופן רציף כמות גדולה 

מידע מדי יום. מערך זה אמור לפעול בכל משרדי הממשלה, בגופים שהוגדרו "תשתית מידע חיונית" בחוק 

)וביניהם הרשות לניהול המאגר הביומטרי, מערך ממשל זמין,  1998-חון בגופים ציבוריים, התשנ"חהסדרת הבט

חברת החשמל לישראל, מגן דוד אדום, רכבת ישראל, רשות שדות התעופה, הבורסה לניירות ערך, הלשכה 

פי חוק מבקר , בגופים מבוקרים להמרכזית לססטיסטיקה, רשות המסים בישראל ואיגוד האינטרנט הישראלי(

תרומה של ממש, לו יתרום במערך שראש המערך קבע ששיתופם  1958-המדינה ]נוסח משולב[, התשי"ח

הם כל ספקי הגישה לאינטרנט בישראל, וב ,1982-ובבעלי רישיון לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב

 חברות תשתית טלויזיה וכד'.

רכים כאלה אינה מורה על הקמת מע NIS Directive-סייבר מקבילות. האין אח ורע למערך כזה במסגרות הגנת 

מערכת דומה במסגרות הגנת סייבר  - והתזכיר גם לא מאזכר -במדינות החברות באיחוד האירופי, ולא נמצאה 

 מקבילות. 

ידי היועץ עמדת איגוד הבנקים היא כי על יוזמי התזכיר להציג בפני הציבור חוות דעת קונקרטית, אשר תכתב על 

נוכח הפגיעה להמשפטי לממשלה, והנוגעת לעמידתו של מערך הגילוי והזיהוי במבחנים החוקתיים של מידתיות 

 מערך מסוג זה. הגלומה בהפעלתבפרטיות, בסודות מסחריים ובערכים חוקתיים נוספים הפוטנציאלית 

קי ובינלאומי בארגונים החברים להבטיח אמון ציבורי, עס כדיתבוסס ההצדקה החוקתית,  אפילומעבר לכך, 

במערך הגילוי והזיהוי, יש לוודא שפעולת המערך מובנת וידועה. ניטור ואיסוף מודיעיני בנוגע לתקיפות סייבר 

 בכך מתאפיינות אלה כנותות.  (Open Source Software)פתוח-קוד תכנות באמצעות יכול להתבצע

המקור של התכנה, המאפשר לבחון אל נכון מה היא עושה -ודמתירים שימוש בלתי מוגבל בהם וק שרישיונותיהן

הבחינה של הקוד מגבירה את האמון בתוכנה שכן הבודק יכול לוודא שאין היא מבצעת  אפשרותבדיוק, זמין לכל. 

 בסתר פעולות שאינו מודע להן או שהוא מתנגד לביצוען. 
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 לעגן יש. אלה תוכנות על נשענת הלאומי הסייבר מערך של זיהויהו הגילוי מערך פעולת גם, האיגוד הבנת למיטב

. בד זה מסוג תוכנות על יתבסס זיהויהו הגילוי מערך הניתן ככל כי ולהורות התזכיר בהוראות בהן השימוש את

 בבד יש להתיר שימוש באמצעים אחרים ובלבד שנבחנו ונמצא כי אינם מעוררים חשש לאיסוף מידע מוגן. 

 .בלבד" אבטחתי ערך בעל"מידע ל שייאסף המידע את להגביל ישקטן )ב( -בסעיף

 –נוסח הסעיף המוצע  זהו

המערך יפעיל מערך גילוי וזיהוי בתחום הגנת הסייבר לצורך גילוי מוקדם של תקיפות  )א(
סייבר וסיוע בהתמודדות עמן; המידע שייאסף ויעובד במערך הגילוי והזיהוי ישמש 

 למטרה זו בלבד.

)להלן  18בזמן אמת מהגופים המנויים בסעיף  מידעמערך הגילוי והזיהוי יאסוף  )ב(
 מידע בעל ערך אבטחתי; ל עיבודו לשםהארגונים(  --בסעיף זה 

 מערך הגילוי והזיהוי יפעל בהתאם לעקרונות האלה:  )ג(

 באמצעים תבצעי אבטחתי ערך בעל במידע ימוקד איסוף מידע מהארגונים (1)
 ראש. הרחב הציבור ובדיקת לעיון חופשי באופן זמין שלהםהמקור -שקוד

 באמצעים שימוש להתיר רשאי, לממשלה המשפטי היועץ באישור, המערך
 ;מוגן מידע אוספים שאינם שוכנע אם אחרים

יבוצע ככל הניתן בזמן אמת, באופן בעל ערך אבטחתי  למידעעיבוד המידע  (2) 
 ממוחשב אוטומטי; 

 .38ועיבודו ייעשה בהתאם להוראות  סעיף איסוף המידע  (3) 

מערך הסייבר הלאומי יפרסם המלצות לעניין אופן מסירת הודעה ללקוחות ועובדי  )ד(
 הארגונים בדבר פעילות מערך הגילוי והזיהוי;

יקבעו בתקנות הוראות באישור ועדת הכנסת לחוק ראש הממשלה ושר המשפטים  )ה(
וביעור של המידע במערך הגילוי והזיהוי והשימוש  לעניין אופן איסוף, עיבוד, שמירה

בו, וכן רשאים הם לקבוע בכללים הוראות נוספות לעניין מערך הגילוי והזיהוי אשר 
 פרסומם יהיה חסוי משיקולי הגנה על סודיות, שיטות ואמצעים.

 ארגונים שייכללו במערך הגילוי והזיהוי – 18 סעיף

 האיגוד( פותח פתח לכלול במערך הגילוי והזיהוי כל ארגון גדול במשק הישראלי, ובנקים בפרט. 6קטן )-ףסעי

של ניטור ממשלתי קבוע במחשבי המערכת הבנקאית עלול להמיט  קיומומתנגד באופן נחרץ לאפשרות זו. 

יים ליציבות , והמוניטין הבינלאומיים שלה החיונבכלל הבנקאית במערכת האמוןנזק חסר תקנה על 

דורש לשנות את  האיגודכדי להימנע מכך  .בפרטהכלכלית של מדינת ישראל ולפעולתו התקינה של המשק 

 –( כך שיאמר כדלקמן 6קטן )-סעיף

 הכנסתבאישור ועדת ארגון אחר מהמנויים לעיל, שקבעו ראש הממשלה ושר המשפטים בצו 
 –כל התנאים שלהלן  התקיימולאחר ש, לחוק
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את דעתו כי הארגון מספק שירותים בהיקף משמעותי  בכתבראש המערך חיווה  (1)
בישראל ושיתופו במערך הגילוי והזיהוי יתרום תרומה של ממש לגילוי ולזיהוי של 

 תקיפות סייבר ולהתמודדות עמן במסגרת הגנת הסייבר בישראל;

ון למערך אישרה את צירופו של הארג , ככל שקיימת כזו,המגזרית המאסדרת הרשות (2)
 ;למערך לצרפו לכוונה להשיב נאותה הזדמנות לארגון ניתנההגלוי והזיהוי ו

 הארגון של מצירופו הסייבר להגנת התועלתהמשפטי לממשלה מצא כי  היועץ (3)
העלול להיגרם לארגון ולצדדים שלישיים  הנזק על עולה והזיהוי הגילוי למערך

 מצירופו כאמור;

יצורף למערך הגילוי וזיהוי ארגון המנהל מידע שהוא חסוי לפי הוראות כל דין אלא  לא
 , נדרשת גם הסכמת מעניק הרישיון. דיןפי -עלבהסכמתו בכתב. היה הארגון טעון רישיון 

 :המיועד לחוק 1 לסעיף הגדרה תצרף זה עם בבד בד

 לרבות פסיקה. –"דין" 

 .בישראל פסיקה יציר הוא, בנקים של לפעולתם המהותי, הבנקאי שהחיסיון בכך נעוץ זו הגדרה של הגיונה

 כלליות הוראות – 19סעיף 

: המערך רשאי לדרוש כל ידיעה או מסמך מכל אירגון )סעיף ים-מני רחבות סמכויות למערך מעניק לתזכיר' ג פרק

לתזכיר(, להיכנס למקום שבו נמצא מידע בעל ערך אבטחתי הדרוש לאיתור תקיפת סייבר, התמודדות איתה  20

 24לתזכיר( או לדרוש להמציאו )סעיף  23לתזכיר(, לתפוס חפץ שיש בו מידע כזה )סעיף  22או מניעתה )סעיף 

לתזכיר( ולבצע בעצמו פעולות במערכות הארגון אף  26באופן בלתי מוגבל הוראות לארגון )סעיף  לתזכיר(, לתת

 של הנוכחית לשונו לפי כי לציין למותר לאלתזכיר(.  36בית משפט )סעיף  צולתזכיר( או  27בלא הסכמה )סעיף 

 .אזרחיים גופים על חלה והיא" מבצעי ביטחוני"גוף ל מוענקת הסמכות התזכיר

 אין הדוגמה לשם .סייבר התקפות עם התמודדות שעניינה עולמית בחקיקה כזו מקבילה אין אלה מכויותלס

 The  -; הדירקטיבה האירופית בנושא בתזכיר המופיעה לזו המקבילה גורפת פדראלית חקיקה ב"בארה כיום

(NIS Directive) 6Directive on security of network and information systems - סמכויות מפרטת אינה 

 7)צרפת, באיחוד חברות במדינות בעקבותיה שבאה המדינתית החקיקה וגם שבתזכיר אלה כמו קונקרטיות

לשם הדוגמה( אינה מקיפה את מכלול הסמכויות וההסדרים שבתזכיר.  11,והולנד 10צ'כיה, 9גרמניה, 8אנגליה,

 12המוצע. אפילו החוק הסינגפורי החדש אינו דומה להוראות שבתזכיר

 –הגבלה כפולה  טעונותזאת, סמכויות המערך  לנוכח

                                                   
6   Directive (EU) 2016/1148. 
7   The Critical Infrastructures Information Protection (CIIP) Law, 2013. 
8   The Network and Information Systems Regulations 2018 No. 506. 
9   Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz), 2015. 
10   Act No. 181 on Cyber Security and Change of Related Acts (Act on Cyber Security), 2014. 
11   Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (Wgmc), 2017. 
12   Singapore Cybersecurity Act, Bill No. 2/2018, 2018. 
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-החמורה הסמכות תופעל לעולם כי שיוודא הסמכויות להפעלת מידרג בתזכיר לקבוע יש, ראשית ▪

 ;המידתיות דרישת את גם מגשים זה עיקרון. החוק מטרות להשגת הדרושהפחות 

 .לרעה ניצולן מאפשר שאינו באופן מנוסחות עצמן הסמכויות כי לוודא יש, שנית ▪

 – כדלקמןקטן )ד( חדש, -יתווסף סעיף 19קטן )ג( בסעיף -ליישם זאת, מוצע שלאחר סעיף כדי

תופעל סמכות לפי פרק זה אם ניתן להסתפק בהפעלת סמכות שחומרתה פחותה ממנה.  לא
בהעדר אפשרות  –בכלל זה, לא ייתפס חפץ אם ניתן להסתפק בקבלת ידיעה או מסמך, או 

בהעתקת החפץ; לא ייתפס חפץ אם ניתן להסתפק  -ק בקבלת ידיעה או מסמך להסתפ
בהמצאתו לבדיקה; לא ייכנס בעל סמכות למקום אם יכול היה להסתפק בקבלת ידיעה, מסמך 
או חפץ, ולא ייכנס למקום בלא הסכמת הארגון אם יכול היה לקבל את הסכמתו; לא יסתייע 

יע בעובדי הארגון; לא יבצע בעל סמכות פעולה בעל סמכות במומחה אם יכול היה להסתי
במחשב או בחומר מחשב, לא יבקש צו להתיר פעולה כזו ולא יורה ראש המערך על ביצוע 

 פעולה כזו, אם אפשר היה להסתפק במתן הוראות לארגון לגבי ביצוע פעולות כאמור.

 באישור והסכמת רשות מאסדרת –סמכות  הפעלת

שונים בישראל כפופים לפעילותן של רשויות מאסדרות, לעתים קרובות רשויות מגזריות. התזכיר מכיר  ארגונים

בכך בפרק ד'. לרשויות אלה היכרות עמוקה עם תחומי פעילותן, הארגונים הפעילים בהן והשפעתה האפשרית 

ל, ובכלל זה בהגנת של הפעלת סמכות עליהם. באופן מובהק, בנקים כפופים לסמכות הפיקוח של בנק ישרא

 הסייבר. 

שהסמכות  לדרוששהמערך יידרש להפעלת סמכות, בהבדל מפעולה שנעשית בהסכמתו של ארגון, יש  ככל

 תופעל בידיעת ובברכת הרשות המאסדרת, לאחר שזו בחנה את התוצאות האפשריות של הפעלתה על הארגון.

 המעמיס )במקרה זה, המערך( וף מאסדר נוסףלדרישה זו היבט כלכלי משמעותי, שכן כל הוספה של גודוק: 

אל נכון את . לעיתים רבות, הגוף המאסדר אינו מבין הגופים המאוסדרים )במקרה זה, הבנקים(הוצאות על 

של דרישה רגולטורית מסוימת, ומה יידרש בפועל כדי לממש אותה בארגון. הרשות המאסדרת  המשמעות

על כן יש לתת לה בכורה מוחלטת בקביעת  שהיא מסדירה.ונים המגזרית מכירה היטב, בדרך כלל, את הארג

 .תההוראות הרלוונטיו

 –מבקש להוסיף לתזכיר סעיף כללי כדלקמן  האיגוד מטעם זה

 בהסכמת אלא, מאסדרת רשות של לסמכותה הכפוף ארגון כלפי זה פרק לפי סמכות תופעל לא
 .רשות אותה

 לתקן נדרש עוד. שבו ההגדרות לסעיף לתזכיר 47 מסעיף להעביר נכון" מאסדרת"רשות  הגדרת את, במקביל

, באופן שהתוספת ברורה ובלתי מעורפלת היא שכרגע, לחוק השניה התוספת את מכך פחות ולא, ההגדרה את

 –תחומי פעילותן  בציון תסתפקרשויות מאסדרות ולא  של בשמותיהן תנקוב

סמכויות בדין להסדרת פעילות בתחומים  שר, רשות או ממונה שנתונות לו –"רשות מאסדרת" 
המפורטת בתוספת השנייה; ראש הממשלה רשאי להוסיף בצו  רשות משקיים המופיעים

לאחר שהתייעץ עם השר הממונה על  נוספות רשויות תחומים משקיים לתוספת השנייה
 .הכנסת של הכלכלה ועדת ובאישורהתחום, ככל שיש כזה 
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 ומסמכים מידע דרישת – 20סעיף 

לדרוש ידיעות ומסמכים היא בלתי מסוייגת. לפי לשונה היא נוגעת לכל אירגון, משתרעת על כל ידיעה  הסמכות

מכוחה של סמכות כזו ניתן לדרוש מידע שמוגן חוקתית בין  –ומסמך ואינה מתחשבת ברגישות המידע. לדוגמה 

מת מידע מכלי תקשורת ומערכות עתונאיות; ניתן אם מכוח דיני הגנת הפרטיות ובין אם מכוח חופש הביטוי, כדוג

לדוגמה, מידע מעורכי דין, פסיכולוגים, רופאים ובתי חולים  –לדרוש מידע כלשהו שהוא חסוי לפי הוראות הדין 

וכמובן בנקים; ניתן לדרוש את המידע מרשויות מדינה אחרות האוספות אותו מצדדים שלישיים מכוח סמכותן 

 רוש מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון או מרשות המסים וכו'.לדוגמה, לד –החוקית 

"עובד מוסמך"  –זו רחבה בעליל מהנדרש להגשמת מטרות התזכיר. מתן הסמכות בידי גורם אחד  סמכות

 - כדלקמן ינוסח 20 סעיף כי מציעהאיגוד כן על אשרהיא מסוכנת.  –במערך, והמערך בעצמו 

או  ידיעות ידיעה כלעובד מוסמך רשאי לדרוש מכל ארגון הנוגע בדבר למסור לו  (א)
 הם כי להניח סביר יסוד לו יש אם, ובכלל זה עותק של חומר מחשב, מסמכים מסמך

 לצורך איתור תקיפת הסייבר, התמודדות עמה או מניעתה.  נדרשיםה

ולא יקבל ידיעות או מסמכים מארגון שפעילותו טעונה  מוסמך עובד ידרוש לא (ב)
 אלאשהיא כפופה לחובת סודיות או חיסיון מקצועיים  אורישיון לפי הוראות כל דין 

 -הארגון טעונה רישיון  ופעילותאותו ארגון, ואם לא קיבל אותה הסכמה  בהסכמת
 .לפעילותו רישיון לארגון ליתן דיןפי -על המוסמך הגורם בהסכמת

ממשרדי הממשלה או  ממשרדידרוש עובד מוסמך ולא יקבל ידיעות או מסמכים  לא (ג)
מרשות של המדינה, המקבלים מידע ומסמכים מהציבור או מארגונים לפי הוראות 

באישור בכתב של היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך,  אלאכל דין, 
על הנזק  עולההמידע  ירתממסשיינתן לאחר שהיועץ מצא כי התועלת להגנה בסייבר 

 .המידעמסירת -מאיהעלול להיגרם לאירגון, לצדדים שלישיים ולאינטרס הציבורי 

 חומר של עותק זה ובכלל, מסמכים או ידיעות יקבל ולא מוסמך עובד ידרוש לא (ד)
 נתוני חוק  מכוח משפט בית צו לקבלת בכפוף אלא מוגן מידע בהם שיש, מחשב

 .העניין לפי, הפלילי הדין סדר לפקודת 43 סעיף או תקשורת

 –יתווספו לסעיף ההגדרות בתחילת התזכיר ההגדרות שלהלן  במקביל

-נתוני תקשורת(, תשס"ח –חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה  -"חוק נתוני תקשורת" 
2007. 

-פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( [נוסח חדש], תשכ"ט -"פקודת סדר הדין הפלילי" 
9196. 

 למקום כניסה – 22סעיף 

מהו "מקום",  מפורשות במיליםמקנה לעובד מוסמך במערך סמכות להיכנס ל"מקום". אין התזכיר מגדיר  22 סעיף

. נוסח התזכיר הוא רחב במידה כזו עסק הוא ובוודאי, מגורים בית גם הוא"מקום" שקטן )ב( -מסעיף ברור אבל

שאליהם נכנס "גורם אחראי במערך" או "עובד מוסמך", תנועתו לכאורה אינה מוגבלת: הוא  שגם בתוך החצרים
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רשאי לדרוש להיכנס לחדר כלשהו, ובכלל זה חדרי כספות או חדרי מחשבים ובלבד ש"היה לו יסוד סביר להניח 

 שבמקום נמצא מחשב או חומר מחשב שבו מידע בעל ערך אבטחתי". 

ידי מי -המקנים סמכויות כניסה למקום, הן מיועדות למנוע עבירה המתבצעת במקום על, כי בחוקים אחרים יודגש

 שמחזיק בו או נמצא בו: 

 הדבר כי שוכנע" שהמפקח בכך מותנית הפרטיות הגנת לחוק( 1)ה10 בסעיף מפקח סמכות, כך ▪

 ";  הוראותיו על עבירה למנוע כדי...  דרוש

 נוסח( ]וחיפוש מעצר) הפלילי הדין סדר לפקודת 25 יףסע לפי מקום או בית לכל כניסה סמכות, כך ▪

או עבירה, לרבות  פשע שם שמבצעים להניח יסודדורשת שלשוטר  1969-ט"תשכה[, חדש

 תחמקות ממעצר או הימלטות ממשמורת חוקית, או שתופש המקום פנה לעזרת המשטרה; הב

 דבר של בעיקרו נחוץ פקודה לאותה 23 סעיף לפי במקום חיפוש המתיר משפט בית צו אפילו ▪

 של למכירתו או להחסנתו משמש שהמקום להניח יסוד לשופט שיש או בהליך ראיה הוא כשחפץ

 מתכוונים או, ששימש או, עבירה לגביו או בו שנעברה חפץ בו מוחסן או בו שנשמר או, גנוב חפץ

 שמתכוונים או עבירה שנעברה להניח יסוד לשופטולבסוף, שיש  – חוקית-לא למטרה, בו להשתמש

 ;בו הנמצא אדם נגד עבירה לעבור

 מוגבלים לחצריו של "חייב"; 1967-ז"תשכה, לפועל ההוצאה חוק לפי בחצרים חיפוש ▪

מוגבלת לכניסה  2012-ב"תשעה, והצלה לכבאות הארצית הרשות לחוק 29 סעיף לפי סמכות ▪

למקום שמוחזק בו "חומר מסוכן" )רעל או כימיקל רעיל(, שמטבעו אי אפשר להחזיקו שלא בידיעת 

 רכוש או אדם חיי להצלת הדרושמוגבל אלא רק "ככל -מי שתופס בנכס, וגם זאת לא באופן בלתי

 ".תוצאותיו או מסוכנים חומרים אירוע היקף לצמצום או

, דלק על הבלו לחוק 23 בסעיף, בעבירה מותלית כניסה סמכות שבהן ,דומות הוראות וראו ▪

 סעיף, 2013-ג"תשעה, מסכנים בחומרים השימוש בתופעת המאבק לחוק 3 סעיף, 1958-ח"תשיה

 ;1982-ב"תשמה(, ושידורים בזק) התקשורת לחוקא' 28

שמבקש התזכיר להקנות למערך פה, להיכנס למקום שבו לא מתבצעת עבירה על ידי בעליו או  הסמכות

רחבה אף  היאהמחזיק בו אלא יש בו מידע שיכול לסייע בהתמודדות עם מתקפת סייבר, היא חריגה ביותר. 

 כן על ראשלחוק השב"כ, המסויגות כך שאינן חלות על "מבנה פרטי סגור".  8מסמכויות כניסה לפי סעיף 

 .בתזכיר הכניסה סמכות את לרסן יש

היסוד שאדם זכאי -למקום מתערבת בדלת אמותיו של אדם, ובכלל זה אירגון. היא מפרה את עקרון הכניסה: ודוק

 לקבוע מי ייכנס לתחומו ומי לא, ובתוך תחומו מי יהיה רשאי להיות היכן. ככזו, היא פוגעת בזכות החוקתית לקניין. 

( התמודדות עם 2( איתור תקיפת סייבר; )1מקום הוא שהכניסה דרושה לאחת משלוש מטרות: )לכניסה ל תנאי

( מניעת תקיפת סייבר. ביחס לכל אחת ממטרות אלה יש להבחין בין תקיפה המתרחש בזמן 3תקיפת סייבר; )

ין הכניסה הכניסה ויכולה להצדיק אותה, לבין תקיפה שהתרחשה בעבר או שהיא צפויה להתרחש בעתיד, שאז א

במקרה חירום שבו מתרחשת מתקפה בהווה,  –דרושה לצרכי חירום. אבחנה כזו משליכה על סמכות הכניסה 

אפשר להצדיק את הפגיעה בתחום הפרט והאירגון; במקרה שאין הכניסה נחוצה בקשר עם מתקפה המתרחשת 

 אפשר להצדיקה כמות שהיא כתובה בתזכיר. -בזמן הווה, אי
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אפשר להצדיק כניסה למקום בשל כל תקיפה, ויש -" איסייבר"תקיפת  של הרחבה הגדרתה לנוכח, ועוד זאת

, כך על נוסףלהגביל סמכות כזו לכניסה בקשר עם תקיפה המיועדת לפגוע ב"אינטרס חיוני" כהגדרתו בתזכיר. ב

 .אלהל אלה בין להבחין ויש, אחר למקום ככניסה אינה, דיןפי -על חסוי מידע בו שיש למקום כניסה

 - כדלקמן יהיה 22 סעיף שנוסח אפואמציע  האיגוד

, למקום להיכנס מוסמך לעובד להורות או למקום להיכנס רשאי במערך אחראי גורם (א)
 בעל מידע שבו מחשב חומר או מחשב נמצא שבמקום להניח סביר יסוד לו היה אם

 – מניעתה או עמה התמודדות, הסייבר תקיפת איתור לצורך הדרוש אבטחתי ערך
 צפויהיסוד סביר להניח כי היא  שיש, או הכניסה בזמן מתרחשת כזו שתקיפה ובלבד

 ;חיוני באינטרס לפגוע מיועדת והיא, הכניסה לאחר בסמוך להתרחש

 למקום מוסמך עובד או במערך אחראי גורם ייכנס לא( א) קטן בסעיף האמור אף על (ב)
; השלום משפט בית של צו פי על או במקום המחזיק בהסכמת אלא למגורים המשמש

 למקום להיכנס מוסמך לעובד או אחראי לגורם להורות המערך ראש רשאי אולם
 שבמקום להניח סביר יסוד לו היה אם, משפט בית מאת צו בלא גם למגורים המשמש

( א) קטן בסעיף כאמור אבטחתי ערך בעל מידע שבו מחשב חומר או מחשב נמצא
 אחרת דרך ואין, ביטחונו או הציבור לשלום ומידית ממשית סכנה למניעת שנדרש
 אחראי גורם ייכנס לאאחד מהמקרים המפורטים להלן,  בכל .העניין בנסיבות להשיגו
 בית של צו פי על או במקום המחזיק בהסכמת אלא למקום מוסמך עובד או במערך
 – משפט

 סביר יסוד שיש או הכניסה בזמן המתרחשת לתקיפה בקשר איננה כשהכניסה (1)
 ;לאחריה בסמוך להתרחש צפויה היא כי להניח

 ;למגורים משמש כשהמקום (2)

 ;שעות 12 מאשר יותר להימשך עלולה כשהכניסה (3)

 ;דין כל הוראות לפי סודיות לחובת כפוף המקום כשבעל (4)

 לעובד או אחראי לגורם להורות המערך ראש רשאי, לעיל)ב(  בסעיףאף האמור  על )ג( 
 להניח סביר יסוד לו היה אם, משפט בית מאת צו בלא גם למקום להיכנס מוסמך

 בסעיף כאמור אבטחתי ערך בעל מידע שבו מחשב חומר או מחשב נמצא שבמקום
 דרך ואין, ביטחונו או הציבור לשלום ומידית ממשית סכנה למניעת שנדרש( א) קטן

 .העניין בנסיבות להשיגו אחרת

סבור כי מן הראוי שיהיה זה בית המשפט המחוזי,  האיגודלבית המשפט המוסמך ליתן צווים לפי החוק,  אשר

 לתזכיר.  27מטעמים שעליהם נעמוד בהרחבה בהמשך ביחס לסעיף 

 בתקיפה טיפול לצורך חפץ תפיסת – 23סעיף 

שבפעולת הכניסה כשלעצמה התזכיר, יש להניח שהכניסה למקום היא פעולה מקדימה לתפיסת חפץ מפני  בגדרי

 על לאיים ואף עסק של הגמור בשיתוקו להסתיים עלולה חפץ תפיסתאין ערך להתמודדות עם מתקפת סייבר. 
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 או ברשת לתקשורת המשמשת חומרה, ארגונית מחשבים מערכת הוא הנתפס"חפץ" ה כאשר, כך. קיומו המשך

 .להעתיקו אפשר אם חפץ לתפוס שאין הערנו 19 לסעיף שביחס הסיבה זו. מחשב של בודד קשיח כונן אף

 והמידע, עסק של והמסחריים המקצועיים הסודות כל מגולמים"חפץ" ב, דיגיטלי מידע של בעולם, ועוד זאת

 .להגן מצווה הוא שעליו הפרטי

 –אלה יש להגביל גם את האפשרות לתפוס חפץ כמוצע להלן  מטעמים

 ערך בעל מידע בו שיש להניח סביר יסוד לו שיש חפץ לתפוס רשאי מוסמך עובד (א) 
 או עמה התמודדות, הסייבר תקיפת איתור לצורך נדרשת המידית שבדיקתו, אבטחתי
 .מניעתה

את האפשרות  שבחן לאחר אלא( א) קטן בסעיף כאמור חפץ מוסמך עובד יתפוס לא (ב)
להעתיק את חומר המחשב בחפץ במקום לתפוס את החפץ עצמו, ובמידה שהגיע 

 הזדמנות בו למחזיקשנתן  לאחר –למסקנה כי אין די בהעתקת חומר המחשב 
 ביכולת משמעותית לפגיעה יביא הדבר כי האחראי הגורם סבר. טענותיו להשמיע

 לשלום ומידית ממשית סכנה ויש, אותה למנוע או עמה להתמודד, סייבר תקיפת לאתר
 ,בחפץ המגולם מחשב חומר בהעתקת להסתפק ניתן לא וכי, ביטחונו או הציבור
 בהזדמנות בפניו טענותיו להשמיע למחזיק ולתת החפץ את לתפוס הוארשאי 

פעולה על פי סעיף זה תנומק בכתב על ידי העובד המוסמך, והעתק הנימוק  .הראשונה
 התפיסה.ינתן למחזיק במועד 

 שביצע לאחר נתפס שממנו לארגון המוסמך העובד יחזירו, זה סעיף לפי חפץ נתפס (ג)
 24- שנתפס מיום ימים עשר חמישהמ יאוחר ולא האפשרי בהקדם, הבדיקה את בו

 . שנתפס לאחר שעות

 - להורות רשאי המשפט בית (ד)

 ;לבקשתו, לארגון יוחזר החפץ כי (1)

 לבקשת(, ג) קטן בסעיף לאמור מעבר החפץ של ההחזקה תקופת הארכת על (2)
 התקופה בהארכת צורך קיים העניין בנסיבות כי סבר אם, המוסמך העובד

 חומר בהעתקת די אין וכי, מניעתה או בה טיפול, הסייבר תקיפת איתור לשם
, לאירגון להיגרם העלול הנזק את שבחן ובלבד, בחפץ המגולם מחשב

 כי למסקנה והגיע החפץ החזקת מהמשך בכללותו ולציבור שלישיים לצדדים
 .תפיסתו בהמשך מהתועלת נופל הוא

 במומחה הסתייעות – 25סעיף 

 שהוא למידע נחשף המומחה כאשר, לעסק פוטנציאלי סיכון בחובה טומנת ציבור עובד שאינו במומחה היעזרות

 מתחרים אירגונים עם שעובד מי להיות יכול חיצוני מומחה. אחרים מוגנים ערכים מגלם או מסחרי, מקצועי סוד

 על במישרין משליכים אלה כל. מנוגדים אינטרסים של בצבת להימצא עלול והוא, בעתיד עימם לעבוד עשוי או

: כאשר מגיע גוף בעל סמכויות כה רבות לארגון, ראוי שהארגון יידע לבטח בו האמון ומידת המערך של אמינותו

 כזו היעזרותמהם האינטרסים שבשמם הוא פועל. היעזרות בגורמים חיצונים חותרת תחת הוודאות הזו. בנוסף, 

 להיות בעצמו המומחה בהא הידיעה בתחומי פעילותו.  אמור מערךה אמורה להיות אירוע נדיר, שכן
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ומחיות הנדרשת היא בסוגי המערכות המופעלות בארגון, הנחת היסוד צריכה להיות שבארגון עצמו יש ככל שהמ

את הידע הרלוונטי והעדכני לנושא, בין אם בין עובדי הארגון ובין אם בקרב יועציו. על כן, יש לקבוע הירארכיה 

 של שימוש בידע, המעדיפה מומחיות לפי עקרונות אלה.

 -כדלקמן  25סעיף  אתשנות ל מציע האיגוד בהתאם,

 במומחה להסתייע מוסמך עובד רשאי, זה פרק לפי ובדיקות פעולות ביצוע לצורך )א(
 האמורות והבדיקות הפעולות לביצוע הדרושים אמצעים או ידע, ניסיון בעל שהוא
 במקום נוכח יהיה המוסמך שהעובד ובלבד, "מומחה חיצוני"( –בסעיף זה , )להלן
 . עליו ויפקח, ביצוען בעת, החיצוני המומחה בידי והבדיקות הפעולות ביצוע

, ובלבד שאין ניגוד עניינים ציבור עובד שאינו מי גם יכול להתמנות חיצוני מומחהכ )ב(
המונע ממנו ביצוע תפקידו, כדוגמת ייעוץ לארגון מתחרה לזה שבו נדרשת 

 .מומחיותו

 .הציבורעל עובד  החל הדיןהחיצוני תפקידיו לפי סעיף זה יחול על המומחה  בביצוע )ג(

, הניסיון, הידע או מטעמו הפועל למי, או לארגון אם, לעיל )א( בסעיף האמור אף על )ד(
 המוסמך העובד יסתייע ,האמצעים הדרושים לביצוע הפעולות והבדיקות האמורות

 ובדיקות בחצרי הארגון.  לפעולות הארגון מטעם במומחה

 שימושהעובד המומחה במומחה מטעם הארגון לפעולות ובדיקות חלף  הסתייע )ה(
כפי שהיה משולם  לארגון והבדיקות הפעולות עלויות יוחזרו, חיצוני במומחה

 למומחה חיצוני. 

 הוראות מתן סמכות – 26סעיף 

מתיר לעובד מוסמך לתת הוראות לאירגון, הדרושות לאיתור תקיפת סייבר, התמודדות עימה או מניעתה.  הסעיף

מהתקנת תוכנות והתקני חומרה ייעודיים ועד לשינויי  –יכולות להקיף כל דבר  הןההוראות והיקפן אינן מוגבלות. 

וגם אינו מצופה לכך. התוצאה עלולה  הגדרות במערכת. עובד מוסמך אינו מכיר את מערכות הארגון על בוריין,

להיות שהוראותיו יגמרו נזק למערכות הארגון, או יפגעו באינטרסים לגיטימיים של הארגון, לקוחותיו או צדדים 

 שלישיים. אלא שהאירגון מחויב על פי התזכיר להענות להוראות, מבלי שיש לו דרך להשיג עליהן.

 עלולה כשלעצמה זו דרישה. שקיבל ההוראות את בסודיות לשמור ירהתזכפי -על נדרש הארגון, לכך מעבר אבל

-"זהתשע(, מידע)אבטחת  הפרטיות הגנת לתקנות( 1)ד()11 תקנה, לדוגמה: דין שלפי אחרות בחובות להתנגש

 שם כהגדרתו" חמור אבטחה"ארוע  על לרשם ידווח מידע מאגר בעל כי דורשת"( מידע אבטחת תקנות)" 2017

החל על ארגונים ישראלים המציעים  GDPR-ה, בזה כיוצא. הארוע בעקבות שנקט הצעדים על, השאר בין, וידווח

 Data Breach-מוצרים ושירותים ליחידים באירופה או מנטרים התנהגותם של יחידים כאלה, כולל מנגנון הידוע כ

Notification .ל 33פי הוראת סעיף -על-GDPR ,Controller הפרטיות המפקחת  חייב לתת הודעה לרשות

שעות ועליה להקיף הן פרטים על ארוע האבטחה  72כאשר ארע ארוע אבטחה. ההודעה צריכה להינתן בתוך 

-אי(. GDPR-ל( d()1)33 סעיף)( והן פרטים על האמצעים שנקט הארגון בעקבותיו GDPR -( לa()1)33)סעיף 

 כדוגמת – אחרות מדינות של דינים, בזה כיוצא. כבדים בקנסות הארגון את מסכנת GDPR-ה בדרישות עמידה

 הם Data Breach של ובמקרה בישראל מידע המעבדות חברות על גם חלים – הברית-ארצות מדינות מרבית

 שננקטו האמצעים של תיאור או/ו התקיפה אודות מידע להקיף שיכולות מתאימות הודעות לתת אותן מחייבים

 קרוע עצמו למצוא עלול, בפרט ובנק, בכלל ישראלי ארגון. המקרים הישנות למניעת או הארוע עם להתמודדות
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, בעקבותיה שנקט והאמצעים התקיפה אודות מידע לפרט עליו האוסרת, התזכיר לפי הסודיות חובת בין אפוא

 .אלה אמצעים לפרט אותו המחייבת, וזרים ישראלים, שונים דינים לפי חובתו לבין

 –כך שתהיינה כדלקמן  26מציע לתקן את הוראות סעיף  האיגוד אלה סוגיות עם להתמודד כדי

 פעולות ביצוע לגבי הוראות זה ובכלל, הוראות לארגון לתת רשאי מוסמך עובד (א)
 עמה התמודדות, הסייבר תקיפת איתור לצורך חיוניות שהן, הארגון של מחשב בחומר

 או שלישיים לצדדים, לארגון ייגרמו כי קרובה ודאות יש בלעדיהן ואשר מניעתה או
 .הפיכים בלתי נזקים חיוניים לאינטרסים

טן )א( אלא לאחר שנקט בכל האמצעים קיתן עובד מוסמך הוראה לפי סעיף  לא (ב)
הסבירים הדרושים כדי לוודא שאין בה כדי לגרום נזק לארגון, לקוחותיו או לצדדים 

 שלישיים, ובכלל זה נתן לארגון הזדמנות נאותה להשיג בפניו על ההוראה. 

 להחלטתו והמקצועית העובדתית התמצית את המוסמך העובד יפרט, שייתן בהוראה (ג)
 הטיפול את לעכב או לפגוע כדי בכך שאין ככל( א) קטן סעיף לפי אהההור את ליתן

 .אמצעים או שיטות, מידע מקורות לחשוף, בתקיפה

 במועד הארגון אותה יבצע( א) קטן בסעיף כאמור מוסמך מעובד הוראה נתקבלה (ד)
 על המוסמך העובד עמד. המוסמך לעובד ביצועה אופן על וידווח בה הקבוע

 הגורם בפני השגותיו את להביא רשאי הארגון יהיה, הארגון השגות אף על הוראותיו
 חייב יהיה לא אז ועד ההוראה קבלת ממועד עסקים יום בתוך] המשפט[בית  האחראי
 .למלאה

 בה בטיפול או בתקיפה הקשורים פרטים, לארגון שניתנה הוראה תוכן אדם יגלה לא (ה)
 סבר. היה חייב בכך לפי הוראות כל דין, לרבות דין זר אם אלא, לארגון שנמסרו
 דין הוראות לפי בה בטיפול או בתקיפה הקשורים פרטים לגלות חייב הוא כי הארגון
 בדבר הארגון את להנחות רשאי המוסמך העובד; המוסמך לעובד כך על יודיע, כאמור

 .ואחרים עובדיו כלפי זה פרק לפי הפעילות סודיות על ההגנה אופן

 בה לטיפול או סייבר תקיפת למניעת לפעולות צו – 27סעיף 

זה מגלם את הסמכות המרחיקת לכת ביותר שהתזכיר מבקש להקנות למערך, ולפיו יהיה המערך רשאי  סעיף

פעולות במחשב וכן פעולה בחומר מחשב, הכוללת חדירה לחומר, העתקתו, ניטור והקלטת  בעצמולבצע 

תקשורת בין מחשבים, מתן הוראות למחשב, שינוי חומר מחשב, התקנת התקנים ועוד. התנאי היחיד לכך הוא 

 פגיעה להיגרם עלולה מהם שכתוצאה סייבר איום שיש או סייבר תקיפת מתרחשת כי להניח סביר יסוד ישאם 

 המערך לראש מתיר 36 סעיף, שלום משפט בית בצו הפעולות את מתנה 27 שסעיף בעוד. חיוני באינטרס

 .דחופים במקרים ביצוען על בעצמו להורות

 למערך בסמכות מדובר. לתזכיר 26 סעיף עוסק כבר בזה. לפעול כיצד לארגון בהוראות מדובר אין: ודוק

 .עצמו בכוחות כאלה פעולות ולבצע הארגון מחשבי על להשתלט

 במקרה להפעיל מאפשר הוא שבו הקיצונית הסמכות שאת בכך: עניינים של בשורה מהותי באופןלוקה  הסעיף

; בכך שאין הוא מגדיר נתון רגע בכל הסעיף את להפעיל מאפשרת שהיא רחבה כה שהגדרתו", סייבר"איום  של

הוא מגביל את עצמו לפעולות  איןמהי "פעולה במחשב" שמותר למערך לבצע )להבדיל מ"פעולה בחומר מחשב"(; 
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בארגון אחד, אלא לפי לשונו אפשר לקבל צו לביצוע פעולות במספר בלתי מוגבל של ארגונים ואף אצל יחידים; 

 המערך של עצמית פעולה תוצדק שבהן, והארגון המערך ליחסי הנוגעות, הפנימיות הנסיבות מהן מגדיר הוא אין

 תוצדק שבהן, הסייבר לתקיפת הנוגעות, החיצוניות הסיבות את דיו תוחם הוא אין; הוראות במתן די יהיה ולא

לגבי התוצאות  לחלוטין שותק והוא כאלה פעולות לביצוע הזמן משך את דיו מגביל הוא אין; הסמכות הפעלת

היות ש"פעולה בחומר מחשב" כוללת גם האזנת סתר לתקשורת בין מחשבים,  –שעלולות לנבוע מהן, ולבסוף 

לסמכות  1979-תשל"טהפי חוק האזנת סתר, -התזכיר מקנה סמכות לבית משפט שלום ליתן צווים שמסורים על

 (.חוק לאותו)א( 6 סעיף)ראו:  "נשיא בית משפט מחוזי, או סגן הנשיא שהסמיכו הנשיא לענין זה"

לביצוע פעולות במחשביו על אחת כמה  –לתפיסת חפץ עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת על אירגון  אם

 מעוררת, לדוגמהוכמה. המחשבה שמערך הסייבר יפעל בכוחות עצמו במערכות המחשב המורכבות של בנקים, 

 חלחלה, לא פחות. 

, ולמצער יש להגביל את הסמכות להשתלט כליל הללו ההוראות את למחוק מוטבש סבור האיגוד אלה מסיבות

ולפעול באופן בעצמי במחשבי ארגון למקרים חריגים, נדירים וקיצוניים ביותר של חוסר שיתוף פעולה מוחלט 

 מצד ארגון או רשלנות רבתי וזלזול בביצוע הוראות המערך. 

סבור עוד שסמכויות מרחיקות לכת כאלה שהמערך מבקש לעצמו בתזכיר צריכות להיות כפופות לביקורת  האיגוד

 שיפוטית קפדנית של שופטים שיתמחו בכך, כזו הקבועה בחוק האזנת סתר. 

 – האיגוד הצעת להלן

 :כדלקמן הגדרה תתווסף לחוק 1 בסעיף

 הסמיכו הנשיא לענין זה;נשיא בית משפט מחוזי, או סגן הנשיא ש -" המשפט בית"

 –לחוק  27 סעיף

רשאי להתיר בצו לעובד מוסמך לבצע  משפטהבית בית משפט השלום  שופט )א(
 סביר יסודכי יש  מהימנות ראיות יסוד עלפעולה בחומר מחשב בארגון, אם שוכנע 

 ממנה הםמשכתוצאה  סייבר איום שיש אושמתרחשת תקיפת סייבר  קרובה ודאות
 את להשיג ניתן לא וכיבאינטרס חיוני  הפיכה ובלתי חמורהעלולה להיגרם פגיעה 

 "צו ביצוע פעולות"(;  –)להלן בסעיף זה  אחרת בדרך הצו מטרת

, השאר בין, השלום משפטהבית  ישקול יתחשבבהחלטה למתן צו ביצוע פעולות,  )ב(
 אלה: כל אתב

הסייבר אשר בקשר אליה חומרת הנזק אשר עלול להיגרם בשל תקיפת  (1)
 מתבקש הצו וההסתברות להתרחשותה;

, לקוחותיו, השפעת הפעולות המבוקשות על הארגון שהצו חל עליו (2)
גורמים נוספים שעשויים  עלו עמו הקשורים שלישיים צדדים, ספקיו

 להיות מושפעים מהצו, ככל שישנם;

או יכול היה לנקוט קודם לבקשת הצו, לרבות  המערך שנקט צעדים (3)
 הוראותלהלן לחוק זה או מתן  35הסכמה כאמור בסעיף  קבלתמתן 
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, האם כאמור צעדים ננקטו אם, זה ובכלל -לחוק זה  26כאמור בסעיף 
 הארגון לא פעל לפי ההוראות או שפעל לביצוען ברשלנות רבתי;

 עימן שבקשר המחשב מערכות עם המוסמך העובד של היכרותו מידת (4)
 ביעילות בהן לפעול המוסמך העובד יוכל והאם הצו התבקש

 ;כלשהו אחר נזק או תקלה, שיבוש שייגרם חשש בלא ובמקצועיות

חוקתיות אחרות בישראל וכן  ובזכויותמידת הפגיעה בפרטיות  (35)
כתוצאה מביצוע הפעולות המבוקשות בסודיות מקצועית או מסחרית 

 פגיעה אחרת בארגון או באדם.ומידת 

 –מנימוקיו, צו לביצוע פעולות יגדיר בבירור את כל אלה  לבד (ג)

 ;הפעולות ביצוע ומקום הארגון שם (1)

 ;הצו ניתן אליהן שביחס המחשב מערכות (2)

ובפרט, ככל שהותרה העתקת  – שהותרו מחשב בחומר הפעולות מהות (3)
 מן יישמר;חומר מחשב, איזה חומר יועתק ולכמה ז

 ;הפעולות בביצוע הארגון שיתוף בדבר הוראות (4)

 .שניתן מיום ימים___  למשך בתוקף יעמוד פעולות לביצוע צו )ד(

יינתן צו ביצוע פעולות בארגון שפעילותו דורשת רישיון לפי הוראות כל דין,  לא )ה(
שיירשמו  מיוחדים מטעמיםאו בארגון הכפוף לחובת סודיות מקצועית, אלא 

 .העניין לפי, המאסדרת הרשות או הרישיון מעניק בהסכמתו

 הצו בקשת – 28סעיף 

 –, נדרשים תיקונים גם בסעיף זה, כדלקמן 27תיקונו המתבקש של סעיף  לנוכח

תוגש בכתב על ידי גורם אחראי  27בקשה לצו ביצוע פעולות כאמור בסעיף  )א(
 מערכות תיאורהארגון ומגזר פעילותו,  שםהמבקש(, ויפורטו בה  -במערך )להלן 

 לבקשת קודם המערך שנקט הפעולות מהן, הצו התבקש עימן שבקשר המחשב
הפעולות  מהן ,הצו מתן זולת אחרות בפעולות להסתפק ניתן לא מדוע, הצו

 העובד של היכרותו מידתהשונות שנדרש לבצע במחשב או בחומר מחשב, 
, שיבוש לגרימת והסיכון הצו התבקש עימן שבקשר המחשב מערכות עם המוסמך

; הבקשה תיתמך בתצהיר של בצו המבוקשות הפעולות בשל אחר נזק או תקלה
 הגורם האחראי במערך. 

המשיב בבקשה הינו הארגון שבמחשביו מבקשים לבצע פעולות כאמור; הדיון  )ב(
תת במתן הצו יתקיים במעמד הצדדים שזומנו לדיון, ואולם רשאי בית המשפט ל

צו לביצוע פעולות במעמד צד אחד אם הוא סבור שהמשיב הוזמן כדין ולא 
 התייצב לדיון. 
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 בבקשה הדיון – 29סעיף 

הוא  במקביל. האיגוד ים לדעתימטעמים רחבים ובלתי מוגדרים ד חסויות ראיות בהגשת להכיר מבקש הסעיף

חיסיון לראיות, אך אינו מכיר בזכות ערעור מקבילה  מקנה זכות ערעור למערך על סירוב של בית המשפט ליתן

 המדינה של דיוניים אינטרסים המעדיפה, כזו תצדדישל הארגון על בקשה להתיר לו לעיין בראיות כאלה. גישה חד 

 במבחנים עומדת היא אם האיגוד לדעת וספק בעליל סבירה בלתי היא, עימה המתדיינים של אלה פני על

 .חוקתיים

 - שיאמר כךקטן )ב( -סעיף נוסח את לדייקאפוא  מוצע

( א) קטן בסעיף כאמור לבקשה להיענות רשאי המשפט בית (ב)
 עלולה החסוי החומר חשיפת כי מצא אם החסוי החומר על ולהסתמך

, עמה התמודדות, הסייבר תקיפת איתור אפשרות את לסכל או לפגוע
 שיטות לחשוף אחר ציבורי אינטרס או בטחוני באינטרס לפגוע או

 החומר; סייבר תקיפות מפני הגנה בעתיד שיסכל באופן ואמצעים
 .בפרוטוקול יירשם והדבר העיון לאחר למבקש יוחזר, יסומן החסוי

)ח( הקיימים עתה ימוספרו מחדש. -קטן )ז( חדש ואילו הסעיפים )ז( ו-קטן )ו( יתווספו סעיף-סעיף לאחר, בנוסף

 –זה נוסח הסעיף החדש 

גילויו של החומר החסוי לפי סעיף -המשפט להיעתר לבקשה בדבר איהחליט בית  (ז)
לערער על החלטת בית המשפט בעניין זה בתוך חמישה  ארגוןקטן )א(, רשאי ה

עשר ימים ממועד מתן ההחלטה, לפני בית משפט של ערעור אשר ידון בערעור 
 בשופט אחד.

 המשפט בית החלטת על ערעור – 30סעיף 

 –הסעיף יתווסף  בסוף

 בתוך המשפט בית החלטת על לערער רשאי 27 סעיף לפי צו למתן להליך צד שהיה מי
 בשופט בערעור ידון אשר שלערעור משפט בית לפני, ההחלטה מתן ממועד ימים שלושים

 יעוכב, המשפט בית החלטת על ערעור הוגש. בו תנאים לשנות או לבטלו מוסמך שיהיה, אחד
 .בערעור להכרעה עד הצו ביצוע

 הצו ביצוע – 31סעיף 

 :בנוסח סעיף זה כך שיהיה גם מתבקשים קלים תיקונים

, יבצע העובד המוסמך את הפעולות המנויות עוכב לא וביצועו 32או  27ניתן צו לפי סעיפים 
 להודעתובנוכחותו.  הניתן ככלבצו לאחר שמסר על כך הודעה לאיש קשר מטעם הארגון, ו

 .הצו את המוסמך העובד יצרף

 מדגמית בקרה לצורך מחשב בחומר פעולות לביצוע צו – 32סעיף 

 –לחוק, אנו מציעים כי סעיף זה ינוסח כדלקמן  27ההערות ביחס לצו לפי סעיף  ברוח
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רשאי להתיר בצו, לצורך בקרה מדגמית, ביצוע פעולה  השלוםבית המשפט  שופט )א(
באמצעותן תקיפת בחומר מחשב של ארגון אם סבר כי יש סיכוי של ממש לאתר 

צו פעולות  –סייבר בארגון, בשים לב למאפייני הפעילות בארגון )להלן בסעיף זה 
 לצורך בקרה מדגמית(.

 בית המשפט את כל אלה: ישקול יתחשבבהחלטה למתן צו ביצוע פעולות,  )ב(

 ;הסייבר הגנת לצרכי מכוחו והפעולות הצו נחיצות (1)

, לקוחותיו, גון שהצו חל עליוהשפעת הפעולות המבוקשות על האר (2)
גורמים נוספים שעשויים  עלו עמו הקשורים שלישיים צדדים, ספקיו

 להיות מושפעים מהצו, ככל שישנם;

שנקט המערך או יכול היה לנקוט קודם לבקשת הצו, לרבות  צעדים (3)
 כאמור הוראות מתןלהלן לחוק זה או  35הסכמה כאמור בסעיף  קבלת

 הארגון האם, כאמור צעדים ננקטו אם, זה ובכלל - זה לחוק 26 בסעיף
 ;רבתי ברשלנות לביצוען שפעל או ההוראות לפי פעל לא

 עימן שבקשר המחשב מערכות עם המוסמך העובד של היכרותו מידת (4)
 ביעילות בהן לפעול המוסמך העובד יוכל והאם הצו התבקש

 ;כלשהו אחר נזק או תקלה, שיבוש שייגרם חשש בלא ובמקצועיות

חוקתיות אחרות בישראל וכן  ובזכויותמידת הפגיעה בפרטיות  (53)
כתוצאה מביצוע הפעולות המבוקשות בסודיות מקצועית או מסחרית 

 פגיעה אחרת בארגון או באדם. מידתול האפשרותו

 –מנימוקיו, צו לביצוע פעולות יגדיר בבירור את כל אלה  לבד (ג)

 ;הפעולות ביצוע ומקום הארגון שם (1)

 ;הצו ניתן אליהן שביחס המחשב מערכות (2)

ובפרט, ככל שהותרה העתקת  –הפעולות בחומר מחשב שהותרו  מהות (3)
 חומר מחשב, איזה חומר יועתק ולכמה זמן יישמר;

 ;הפעולות בביצוע הארגון שיתוף בדבר הוראות (4)

 מיום שניתן.צו פעולות לצורך בקרה מדגמית יעמוד בתוקף למשך ___ ימים  )ד(

, דין כל הוראות לפי רישיון דורשת שפעילותו בארגון פעולות ביצוע צו יינתן לא )ה(
 שיירשמו מיוחדים מטעמים אלא, מקצועית סודיות לחובת הכפוף בארגון או

 .העניין לפי, המאסדרת הרשות או הרישיון מעניק ובהסכמת
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 בה והדיון הצו בקשת – 33סעיף 

 –קטן )א( ינוסח כדלקמן -מציע כי סעיףהאיגוד לחוק,  28להערותינו לעניין סעיף  בהמשך

)להלן בקשה לצו פעולות לבקרה מדגמית תוגש בכתב על ידי גורם אחראי במערך  (א)
 המערך שנקט הפעולות מהן, פעילותו ומגזר הארגון שם, ויפורטו בה המבקש( -

 ,הצו מתן זולת אחרות בפעולות להסתפק ניתן לא מדוע, הצו לבקשת קודם
 לסעיף בהתאם המדגמית הבקרה תכלית לבין בינן והקשר המבוקשות הפעולות

 ; הבקשה תיתמך בתצהיר של הגורם האחראי במערך. יבצען ומי, 32

 - כדלקמןקטן )ה( -סעיף יתווסף הסעיף בסוף

 בשינויים, זה לחוק 30 סעיף הוראות יחולו המשפט בית החלטת על ערעור על (ה) 
 .העניין לפי המחויבים

 פעולה בחומר מחשב אינה האזנת סתר או חדירה שלא כדין - 34 סעיף

 "כדין". להוסיף יש" שנעשתה"פעולה  המילים לאחר

לא תיחשב כהאזנת סתר או  36או  35, 27, 17, 26לפי הוראות סעיפים כדין פעולה שנעשתה 
 או בחוק המחשבים, בהתאמה כחדירה שלא כדין לחומר מחשב כמשמעותן בחוק האזנת סתר

 ביצוע פעולה בהסכמה – 35 סעיף

צריכה להיות לעולם דרך המלך, כך שהפעלת סמכויות המערך תיותר. הסדר הנכון של הדברים מחייב  הסכמה

אפוא  ךמבר האיגודשהמערך יפעיל את סמכויותיו רק אם ארגון סרב להתיר לו לבצע פעולות כלשהן בהסכמה. 

 כמוצע, בניסוחיו לדייק מה ובמידת 20ולסמנו כסעיף על הסעיף, וסבור כי יש להקדימו לכל שאר סעיפי הסמכות 

 – להלן

 בית אישור הדורשת בארגון פעולה ביצוע על להורות רשאי במערך אחראי גורם )א(
 הפעולה לביצוע הסכים הארגון אם, כאמור צו בלא אף זה סימן לפי המשפט
 :להלן האמור והתקיים

 ; הארגון הנהלת מטעם מוסמך גורם הוא ההסכמה נותן (1)

 בלשון, ההסכמה לנותן האחראי הגורם הסביר ההסכמה מתן לפני (2)
 - אלה כל את, ובכתב לו המובנת

שהארגון מתבקש להסכים לה, וכמה זמן  הפעולה מהי (א)
 ;תימשך

 לביצוע להסכים חוק פי על חובה הארגון על אין כי )ב(
 ;הפעולה

 ;הפעולה ביצוע את המצדיקות הנסיבות )ג(
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 ככל נוספים ארגונים ועל הארגון על הפעולה ביצוע השפעת (ד)
 ;שישנם

 באדם אחרת לפגיעה אפשרות או בפרטיות הפגיעה מידת (ה)
 אפשרות של קיומה, הפעולה מביצוע כתוצאה בארגון או

 ;לכך והדרכים הפגיעה לצמצום

 הפעולה לביצוע להסכים שלא הארגון של זכותו את (ו) 
 ;הסכמתו אי מעצם יפגע לא שהארגון והעובדה

 מהסכמתו בו לחזור עת בכל רשאי זה סעיף לפי פעולה לביצוע הסכמה שנתן ארגון (ב)
 בחזרה איןחזר בו תופסק לאלתר כל פעולה שבוצעה מכוח הסכמתו;  ואם

 .מההסכמה לחזרה עד שנעשו הפעולות בחוקיות לפגוע כדי מהסכמה

 סייבר להגנת מחשב בחומר דחופה פעולה – 36 סעיף

 על". צו המשפט מבית לבקש שהות"אין ש במקום סמכות להפעיל המערך ראש בידי סמכות ליתן מיועד הסעיף

סעיף ש בדעה האיגוד, לממשלה המשפטי ליועץ דיווח טעונה והיא שעות 24 -ל מוגבלת הסעיף לפי שהסמכות אף

 להיות מופעל באופן נדיר ועל כן לעבור שינוי, כמוצע להלן:זה חייב 

 שלשם', ב בסימן המנויה סמכות להפעיל הפעלת על להורות רשאי המערך ראש (א) 
 עשרים על תעלה שלא לתקופה, כאמור צו ללא, משפט בית צו נדרש הפעלתה

 כל שהתקיימו ובלבד, ובהסכמת היועץ המשפטי לממשלה מראש שעות וארבע
 :אלה

 חיוני לאינטרס ממשי נזק מניעת לשם בדחיפות נדרשת הסמכות הפעלת (1)
 ואין, האמור הנזק למניעת אחרת דרך אין, סייבר מתקיפת כתוצאה

 ;צו המשפט מבית לבקש שהות

הארגון סירב להתיר למערך לפעול, או סיכל את הפעלת סמכויותיו,  (2)
 בדרך אחרת;

 אינו שהדבר ככל, זה בפרק האמורים הסעיפים דרישות יתר התקיימו (3)
 .הפעולה ביצוע את מסכל

 בכיר עובד ידי על או, בעצמו המערך ראש ידי על תופעל הסמכות (4)
 ;ישירות לו הכפוף

 הסמכויותהפעלת  על לממשלה המשפטי ליועץ מיידי באופן ידווח המערך ראש (ב)
 .הפעלתן ממועד שעות משש יאוחר לא( א) קטן סעיף לפי ידו על להפעילן שהורה

 באופן המשפט לבית יפנה אחראי גורם )א( סעיף לפי הסמכות את שהפעיל מי (גב)
 זה סעיף לפי סמכות הפעלת ממועד שעות וארבע מעשרים יאוחר ולא מיידי

 הסמכות הפעלת על דיווח תכלול אשר, זה פרק הוראות לפי צו למתן בבקשה
 . זה סעיף לפי במסגרתה שבוצעו הפעולות ופירוט
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שעות, אם לא הוארכה קודם  24הפעלת הסמכות מכוח סעיף זה תחדל מיד בתום  )ג(
 לכן בצו בית משפט.

 בתקיפה טיפול בעת מאסדרות ורשויות אחרות רשויות עם ממשקים – 37 סעיף

 שמניעת מצא אם" נוסף סמכות"בעל ל כך על להודיע המערך ראש עלפי הסעיף, בעת טיפול בתקיפת סייבר -על

 .עהאירו עם להתמודדות לסיוע קשר איש יקבע הסמכות בעל. כזו הודעה מחייבת חיוני באינטרס פגיעה

מעורר שאלות יותר מכפי שהוא מציע תשובות: מהו "בעל סמכות נוסף"? מה זיקתו של אותו בעל סמכות  הסעיף

עול פעולות, בין אם מכוח אותה הוראות או לפ לארגונים? האם הוא רשאי ליתן עהאירונוסף להתמודדות עם 

הארגון עצמו,  – עאירו"סמכות" שלא ברור מהי ובין אם דרך המערך? זהו אפוא פתח לריבוי 'בעלי בית' על 

המערך, "בעל הסמכות" הנוסף, השב"כ )כאמור הלאה בהוראות התזכיר(, הרשות להגנת הפרטיות )מכוח תקנות 

רה שבידיה(. התוצאה הפוטנציאלית היא בוקה ומבולקה. למי אבטחת מידע( והמשטרה )מכוח סמכויות החקי

מכל אלה צריך יהיה בנק להקשיב? מה קורה כשכל הגורמים הללו אינם מתואמים זה עם זה ובאים בדרישות 

 סותרות או מכבירים דרישות אלה על אלה? 

הפיקוח על הבנקים  –בעניינו יובהר, עמדת איגוד הבנקים היא כי חובה על המערך ליידע את הרגולטור המגזרי, ו

 או החיוני באינטרס הפגיעה במקרה של פעולה הקשורה בבנק. אך חובה זו אינה חלה רק מקום "שמניעת

 נוסף" אלא היא מתקיימת בכל מקרה. סמכות בעל של פעולה מחייב צמצומה

 את מקיים הוא עוד כל, סייבר בתקיפת לטפל בבואו אחרים בגורמים להתייעץ המערך על אוסר לא דבר שום

 מטפלים גורמים מריבוי ושהנזק, צורך שאין בדעה האיגוד לכך מעבר. המידע סודיות בדבר המיועד החוק הוראות

 .התועלת על ערוך לאין עולה

 .כליל הסעיף את למחוק מציע ניסוחו העמום והלא ברור של הסעיף, האיגוד ןבהינת

 מוגן מידע על והגנה לפרטיות עיצוב - 38 סעיף

זה, מטרתו אינה שלמה בלי  עםבתזכיר.  והכללתו מאחוריו המחשבה את מכבד האיגודש חדשני סעיף זהו אף

קביעה כי לא יעובד מידע אלא במסגרת ובאופן המתחייבים מהוראות הסעיף, והכללת הוראה כדוגמת  –שני אלה 

  13.לחוק המאגר הביומטרי 25זו שבסעיף 

 –מציע כי נוסח הסעיף יהיה כדלקמן  האיגודעל כן  אשר

 המערך לפעילות המשמשות המחשב במערכותשבידי המערך יישמר ויעובד  מידע (א)
 :אלה להוראות בהתאם( המערכות – זה בסעיף להלן)

                                                   
 אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים הכלולים במאגר הביומטרי יישמרו בהתאם להוראות אלה:  )א(   .25"  13

אליו, וכן מפני העברה, חשיפה, מחיקה, שימוש, שינוי או בדרך שתבטיח הגנה מפני דליפת מידע מהמאגר או פריצה     (1)
 העתקה בלא רשות כדין;

 בדרך שתמנע שימוש בהם בניגוד להוראות לפי חוק זה;    (2)

בדרך שתבטיח הגנה על פרטיותם של התושבים שהאמצעים והנתונים כאמור מתייחסים אליהם, ותאפשר בקרה ופיקוח     (3)
 .13רבות שימוש החורג ממסגרת ההרשאה לפי סעיף על אופן השימוש במאגר, ל

 כל פעולה המבוצעת במאגר הביומטרי תתועד באופן שיאפשר פיקוח ובקרה על אופן ביצועה, על מועד ביצועה ועל מבצע הפעולה.   )ב(

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מההוראות לפי חוק להסדרת הביטחון ולפי חוק הגנת הפרטיות.   )ג(
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 מפני וכן, אליו פריצה או מידע דליפת מפני הגנה שתבטיח בדרך    (1)
 ;כדין רשות בלא העתקה או שינוי, שימוש, מחיקה, חשיפה, העברה

 ;זה חוק לפי להוראות בניגוד בו שימוש שתמנע בדרך    (2)

 אופן על ופיקוח בקרה ותאפשר, הפרטיות על הגנה שתבטיח בדרך    (3)
 הוראות לפי ההרשאה ממסגרת החורג שימוש לרבות, במאגר השימוש

 .זה חוק

 ליישום אחראי המערך ראש מוגן מידע על ושמירה הפרטיות על הגנה לצורך )ב(
 : במערכות להלן המנויים העקרונות

 המוגן המידע ונשמר שנאסף באופן המערכות של טכנולוגי עיצוב (1)
 באופן הניתן ככל מעובד והוא, המערך ייעוד לקיום הנדרש המינימלי

 ; מזוהה לא מידע שהוא

 ערך בעל למידע מידע שעיבוד באופן המערכות של טכנולוגי עיצוב (2)
 ;לאדם חשוף שהוא ללא או אוטומטי באופן הניתן ככל נעשה אבטחתי

 העמידה על פיקוח המאפשרות במערכות טכנולוגיות בקרות שילוב (3)
 מועד לרבות, מוגן במידע ועיון שימוש איסוף לעניין החוק בהוראות

 .מבצען וזהות פעולות של ביצוען

 .במערכות שלעיל העקרונות להטמעת בכפוף אלא מידע יעבד לא המערך (ג)

 .זה סעיף הוראות לעניין תקנות יקבעו המשפטים ושר הממשלה ראש )ד(

 גילוי-סודיות ואי – 39 סעיף

אוסר, בין השאר, גילוי מידע כלשהו על הוראה שקיבל אדם מן המערך. ראו לעניין זה את הערתנו ביחס  הסעיף

לתזכיר. הן בחקיקה ישראלית והן בחקיקה זרה, שארגונים ישראלים עשויים להיות כפופים לה, יש  26לסעיף 

 האיגודקטו בעקבותיו. לפיכך חובה להודיע לרגולטורים או לנושאי מידע על ארוע אבטחה במידע והצעדים שננ

 –קטן )א( יעודכן על ידי תוספת בסיומו כדלקמן -מציע שנוסח סעיף

 הקשור אחר מידע או הוראה אודות לו שנמסר מידע ארגון או אדם יגלה לא (א)
 ערך בעל מידע, מוגן כמידע אחראי גורם בידי סומן אשר המערך בפעילות
 כל הוראות לפי בכך חייב הוא אם אלא, בטחוני סיווג בעל מידע או רגיש אבטחתי

 .דין

 מסירת מידע – 40 סעיף

. 40 -ו 39)ד(, 26, 6 סעיפים את ראו. לסודיות המתייחסים סעיפים כמה בתזכיר יש: מבנית הערה, ראשית

 .ביניהם סתירות למנוע וכדי הבהירות למען אחד לסעיף אותם לאחד מומלץ
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. לאדם חשוף ולא מזוהה לא, אוטומטי באופן להתבצע צריך במערך המידע עיבוד, לבסוף: טכנולוגית הערה, שנית

 הוראות לפי שלא מידע לעבד היא הכוונה אם אלא פלילית חקירה המצדיק מידע יזוהה כיצד ממילא לראות אין

 (.כזו כוונה למערך מייחסים איננו כמובן האיגוד)ו בתזכיר לפרטיות העיצוב

 בעת, הארגון במחשבי מידע לכל לגשת לכת מרחיקות סמכויות בעל הוא המערך: מהותית הערה, לבסוף

. סייבר תקיפות עם להתמודד שתכליתן בכך מוצדקות אלה סמכויות. התזכיר לפי לפעולתו התבחינים שמתקיימים

 יעודד שהוא להניח ויש(, לתזכיר 35 בסעיף לדוגמה)ראו  מארגונים וולונטרי באופן מידע לקבל יכול גם המערך

נתונים הן על ארגון והן על צדדים שלישיים הקשורים עימו, כדוגמת  לישיכ יכול כזה מידע. כזה מידע קבלת

מתברר שהמערך מבקש לעשות שימוש במידע זה לא רק לצורך התמודדות עם תקיפת  40לקוחותיו. מסעיף 

-"זהתשל, העונשין לחוקא' 288 בסעיף ראו. ציבור לעובד הע)הפר עוון מסוג פליליות לעבירותסייבר, אלא גם 

 שזהו מלמד החיים ניסיון"(. חמורה עבירה בשל פלילי)"הליך  דיין מוגדרות שאינן אחרות לעבירות או( 1977

 לגשת רחבות סמכויות וקיבלו לעצמם איוו אחרים בטחון וגופי המשטרה, כך(. הטוב)במקרה  חלקלק מידרון

 .הביומטרי המאגר חוק מכוח המדינה שבידי למידע

 לקוחות יהיו מעתה. הבנקאית ובסודיות הבנקאית במערכת הציבור של האמון תחת חותר זה סעיף גם, כן כי הנה

 בלתי גורמים או המשטרה לידי מגבלה בלא הלאה מהעברתו אלא, המערך לידי מידע מהעברת רק לא חוששים

 .אחרים מסוימים ובלתי מזוהים

 להם להקנות במקום, המערך בדרישות להיאבקאו /ו מידע ממסירת להימנע ארגונים יעודד זה סעיף של קיומו

 .כלשהו שימוש בו ייעשה ולא המערך בידי ונצור שמור שיספקו שמידע בטחון

 מציע למחוק את הסעיף כליל.  האיגודעל כן  אשר

 שימוש במידע שנמסר למערך – 41 סעיף

 )א( ואף ביתר שאת. אשר על כן יש למחוק גם אותו.41, יפות גם לעניין סעיף 40שלעיל ביחס לסעיף  נוהערות

 פירסום מידע בעל ערך אבטחתי –חוסר בתזכיר 

' גלתזכיר(, ויש לו סמכויות חקירה מקיפות )פרק  18 -ו 17מערך הסייבר יתפעל מערך גילוי וזיהוי )סעיפים 

"להעביר, מודיעיני רב ערך. לא פלא אפוא שבין סמכויותיו נמצאת גם הסמכות לתזכיר( המניבות מטיבן מידע 
)סעיף " לשתף ולהפיץ מידע בעל ערך אבטחתי לכלל המשק ולארגונים הפועלים בו בהתאם להוראות חוק זה

' לחוק גפורטו לסעיפים מדוקדקים בפרק  16אלא שבעוד שאר סמכויותיו של המערך בסעיף ( לתזכיר(. 3)16

המוצע, דווקא הסמכות הזו, שהיא בעלת חשיבות יתרה לארגונים במשק הישראלי ובנקים בכללם, נותרה 

ככזו היא עלולה להתנגש בחובות הסודיות השונות החלות על עובדי המערך. אשר על כן מוצע הצהרתית בלבד. 

 –להוסיף לתזכיר, תחת סימן ג' לפרק ג', סעיף כדלקמן 

 יעביר, סייבר לתקיפת יעד, להיות מיועד או, מהווה מסוים ארגון כי להניח יסוד למערך היה
 סביר באופן לו הדרוש האבטחתי הערך בעל המידע כל את דיחוי בלא ארגון לאותו המערך

 מידע מסירת לעניין כללים יקבע המערך ראש. מפניה ולהתגונן הסייבר לתקיפת להיערך כדי
 חסוי משיקולי הגנה על סודיות, שיטות ואמצעים. שיישאר אבטחתי ערך בעל
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 הסייבר הגנת בתחום לאומית אסדרה': ד פרק

 עקרונות על לאסדרה - 43 סעיף

 .וצווים תקנותהוראות,  באמצעותשל הסעיף בשיקולים שיש לשקול בעת אסדרת תחום ההגנה בסייבר  עניינו

 את מייעד התזכיר. היא ולא, תקנות לקבוע סמכות יש המערך שלראש בטעות לסבור אפשר הסעיף מלשון

"בידי ראש  המילים מחיקת ידי על זה מוטעה מרושם להימנע ניתן. הממשלה לראש תקנות להתקין הסמכות

 יחולו הסעיף של הכלליים שעקרונותיו ראוי 14האסדרה(" . –מערך הסייבר הלאומי או בעל סמכות אסדרה )להלן 

 מחיקת. התזכיר לפי להוציאם הסמכות בעל לרבות, סמכות בעל כל בידי והוראות צווים, תקנות קביעת על

"בעת קביעת תקנות, צווים והוראות בתחום  רק תאמר הסעיף רישא. זו מטרה משרתת לעיל שנזכר המקטע

 הגנת הסייבר ישקלו השיקולים האלה". 

שהם תולדה של ההבדל שהאסדרה המקומית "תתאים" לתקינה בינלאומית, אינה מתחשבת בשינויים  הדרישה

בין הנהוג בישראל למדינות העולם. הבדלים כאלה נובעים מאופיו המיוחד ומבנהו של המשק הישראלי, האיומים 

 השונים בתחום הגנת הסייבר, החקיקה השונה וכיו"ב. 

 הסעיף נעדרת במפתיע השיקול של התאמת ההסדרה להוראות כל דין בישראל.  מהוראות, לבסוף

 :המוצע הסעיף סחנו אפוא זהו

בידי ראש מערך הסייבר בעת קביעת תקנות, צווים והוראות בתחום הגנת הסייבר  )א( 
 ישקלו השיקולים האלה: האסדרה( –הלאומי או בעל סמכות אסדרה )להלן 

התאמת האסדרה לתקינה בינלאומית או תקינה מקובלת ונוהגת במדינות  (1)
 ;הענין לפי המחויבים בשינוייםמפותחות בעלות שווקים משמעותיים, 

התאמת האסדרה לאיומי הגנת הסייבר בישראל המצדיקים שינויים  (2)
 ייעודיים;

 התאמת ההסדרה להוראות כל דין בישראל; (3)

התאמת האסדרה למאפייני המגזר ולמאפייני פעילותם  -באסדרה מגזרית  (4)
 של הארגונים השונים במגזר;

ונים איומי הסייבר קיום יחס הולם בין היקף ואופן האסדרה לסוגי הארג (5)
 שלהם הם חשופים והסתברות התרחשותם.

קביעת אסדרה תיעשה לאחר בחינת מידע על העלויות הישירות הנובעות ממנה  (ב)
והשפעתה על פעילות עסקית, תחרות הוגנת ורווחת צרכנים; ראש הממשלה רשאי 

 לקבוע תקנות לעניין אופן ביצוע סעיף זה.

                                                   
הגדרת "האסדרה" בסעיף שבתזכיר אינה נכונה, מפני שהיא מתייחסת ל"בעל סמכות האסדרה". במצב הקיים כעת, את סעיף   14

ו'. לפיכך מחיקתה כאן מועילה גם מבחינה זו, כהמשנה הראשון יש לקרוא "התאמת בעל סמכות האסדרה לתקינה בינלאומית..." ו
 והיא תתווסף במקום המתאים בהמשך.
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 ומי גורם מסדיר לא -המערך  – 44 סעיף

אסדרה בתחום הסייבר "תונחה" על ידי ראש המערך וגם "תקבל את אישורו". הדורש בנשימה אחת ש הסעיף

 איןמשמעות הדברים היא איון סמכותם של רגולטורים מגזריים בכלל, והפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, בפרט. 

. זאת ועוד, לפי אישורו בלאידי המערך, אלא הוא תובע שלא יוכלו לפעול -התזכיר מסתפק בכך ש"יונחו" על

 יכול שהוא נובע ומכאן הסייבר הגנת בתחוםהסעיף ניתן לערער לראש המערך על החלטת רשויות מאסדרות 

רשויות האסדרה את . בכך מתעלם התזכיר מההיכרות האינטימית של לשנותה ולמצער החלטתן את לבטל

 הגורמים הפועלים תחתן, צרכיהם, יכולותיהם, מאפייני פעילותם, האיומים המיוחדים הנשקפים להם וכיו"ב.

ונזכיר, כי בהנחיית הפיקוח על הבנקים מתמודדים הבנקים בישראל עם התקפות אינספור, מידי יום ביומו,  נשוב

, הידוע הכלל מהתזכיר שנשכח נראה, הכבוד בכלה. שהתרחשה תקל בלאוהכל,  –ברמה גבוהה ביותר  חלקן

 ".If it ain't broken, don't fix it" ולפיו, עולם וברחבי בישראל מוכחת שנכונותו

שמערך הסייבר הלאומי צריך להיות מוקד ידע בתחום הגנת הסייבר. ברור שרשות מאסדרת שעיניה  ברור

ריות. אלא שמכאן ועד להכפפתן המוחלטת של רשויות בראשה, חייבת להיוועץ בו קודם שתפיק הנחיות מגז

 הסייבר בתחום עצמאותן של מוחלט ביטולכן;  –רשויות מאסדרות  הנחייתהאסדרה למערך, עוד גדול המרחק. 

 לא. –

 זה ועקרון, 43 סעיף הוראות לפי תיקבע הסייבר הגנת בתחום שאסדרה הוא העל עקרון כי סבור האיגוד, לבסוף

 .האסדרה רשויות את המערך ראש הנחיית על בחשיבותו גובר

 - כדלקמן, הסעיף נוסח את לתקן מציע האיגוד כן על אשר

בהתאם לעקרונות לפי  מאסדרת רשותידי -עלאסדרה בתחום הגנת הסייבר תיקבע  (א)
 . , ובאישור ראש מערך הסייבר הלאומי43סעיף 

לעניין אופן יישום הוראות חוק זה  ראש המערך ינחה את הרשויות המאסדרות (ב)
 בתחום הגנת הסייבר ביחס לתחום הנתון לסמכותם.

בתחום  מאסדרת רשות מאסדרמי שרואה עצמו נפגע כתוצאה מהחלטה של  )ג(
לראש  בבקשה לבחינה חוזרת של ההחלטהאסדרת הגנת הסייבר, רשאי לפנות 

 דעת חוות נה חוזרתבחי; בעניינה דעתו את לחוות בבקשהמערך הסייבר הלאומי 
כאמור תעסוק רק בהיבטי הגנת הסייבר של ההחלטה ולא בעמדתו של מאסדר 

; ראש הממשלה יקבע בתקנות הוראות לעניין לגבי עניינים אחרים שבסמכותו
 .הגשת בקשה לבחינה חוזרת כאמור וסדרי הדיון בבקשה

  הסייבר הגנת בתחום הנחיות – 45 סעיף

 –הסעיף יש להוסיף פסקה האומרת כי  בסוף

, להן להגיב מספקת לציבור תחילה ניתנה אם אלא הסייבר הגנת בתחום הנחיות יפורסמו לא
 .הרשויות המאסדרות הנוגעות בדברוההנחיות ופרסומן היו על דעת 
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 המערך –מיפוי המרחב האזרחי  - 46 סעיף

. הסייבר הגנת בתחום לאומי ידע מוקד ישמש הסייבר מערך שלפי רצויה מגמה מגלם שהסעיף סבור האיגוד

 ראש כי לקבוע יש בנוסף"יגבש".  להיות צריך" על"יורה  במקום: באופיין ניסוחיות הן זה לסעיף היחידות ההערות

 .והטכנולוגיה המשק, הסייבר הגנת בתחום להתפתחויות בהתאם, השיטה את לעת מעת יעדכן המערך

 מאסדרתהגדרת רשות  – 47 סעיף

 הן שעליהן הפעילות מגזרי עם היכרותן. משקיות כלל רשויות על מובנת עדיפות יש מגזריות מאסדרות לרשויות

 בהוראות זו עדיפות לעגן יש. לאומית רשות של מהיכרותה ערוך לאין וטובה עמוקה, ומאפייניהם מפקחות

 .התזכיר

 מאסדרת שרשות לוודא וכדי" לסעיף ההגדרות בחוק, להעביר את הגדרת "רשות מאסדרת האיגוד המלצת לנוכח

משקית )לדוגמה, -כלל שסמכותה מאסדרת רשות על עדיפה תהיה( הבנקים על הפיקוח)בענייננו,  מגזרית

 –שנוסח הסעיף יהיה כדלקמן  ץממלי האיגוד(, הפרטיות להגנת הרשות

שר, רשות או ממונה שנתונות לו סמכויות בדין  –" בפרק זה, "רשות מאסדרת )א(
להסדרת פעילות בתחומים משקיים המופיעים בתוספת השנייה; ראש הממשלה 
רשאי להוסיף בצו תחומים משקיים לתוספת השנייה לאחר שהתייעץ עם השר 

 הממונה על התחום, ככל שיש כזה. 

יש יותר  המנויים לעיל מאסדרת רשות שלבמקרים שבהם בתחום מתחומי הפעילות  (א)
רשאי ראש מרשות מאסדרת אחת אשר יש לה סמכות הנחיה בתחום הגנת הסייבר,  

 הממשלה לקבוע בתוספת השנייה, לאחר שהתייעץ עם השרים הנוגעים בדבר, את
רשות  –הרשות המאסדרת האחראית למימוש הוראות פרק זה באותו תחום )להלן 

 –מאסדרת מובילה( תקבע כדלקמן 

רשות מאסדרת מגזרית, היא תהיה הרשות המאסדרת  היא כאשר (1)
 המובילה;

מקרה אחר רשאי ראש הממשלה לקבוע בתוספת השנייה, לאחר  בכל (2)
, את נסת לחוקשהתייעץ עם השרים הנוגעים בדבר ובאישור ועדת הכ

 ;הרשות המאסדרת המובילה

המאסדרת האחרת עם הרשות  תתייעץ תפעל בתיאוםהרשות המאסדרת המובילה  (ב)
 (.אבבעלת הסמכות באותו תחום פעילות כאמור בסעיף קטן )

 אסדרה מגזרית למניעה והתמודדות עם תקיפות סייבר - 49 סעיף

 סעיף דין, למערך המאסדרות הרשויות את להכפיף כוונה יש שם, לתזכיר 44 לסעיף ביחס בהערתנו כאמור

 . סיבה מאותה להימחק)ב( 49

)ב( ולפיכך הדיבור "רשות 47טכנית מתייחסת לכך ש"רשות מאסדרת מובילה" הוגדרה כבר בסעיף  הערה

  -)ב(" הוא מיותר 47מאסדרת מובילה לפי סעיף 
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רשות מאסדרת בהתייעצות עם ראש המערך, תבחן את הצורך בקביעה או במתן  )א( 
ר נדרש הוראות בתחום הגנת הסייבר לארגונים המפוקחים על ידה, ככל שהדב

 . 48או  46לצורך התמודדות עם תרחישי נזק שהוגדרו לפי סעיפים 

קביעת הוראות בתחום הגנת הסייבר בידי רשות מאסדרת תיעשה בהסכמה של ראש  )ב(
 מערך הסייבר הלאומי.

תבחן הרשות המאסדרת  )ב(47לפי סעיף רשות מאסדרת מובילה  יש כאשר נקבעה (בא)
שצוין בצו  פעילותהיחס לארגונים מפוקחים במגזר המובילה את הצורך בהוראות ב

 .האמור

 הוראות למניעת תקיפות סייבר ולהתמודדות עמן - 50 סעיף

מבקש להפוך את  הוא זה בסעיף כאשרמבקש התזכיר לשלול את מעמדן העצמאי של רשויות מאסדרות,  שוב

, כותרת הסעיף אינה מדויקת ומתאימה ממנה הכותרת "הוראות לענין בנוסףהנחיות המערך לדרישות מחייבות. 

 הגנת סייבר". 

 של דעתה שיקול לפיאת הדרישות האלה,  שיכללו יכול יכללוהוראות והנחיות לפי פרק זה 
 : המאסדרת הרשות

 ;45דרישות המבוססות על ההנחיות לפי סעיף  (1)

יישום אפקטיבי של המדיניות דרישה כי ארגון מפוקח יהיה מסוגל להראות  (2)
והנהלים, באמצעות הצהרה עצמית, חוות דעת מקצועית או סקר אבטחה מקצועי 
שבוצע על ידי גוף חיצוני; דרישות כאמור ייקבעו על פי אמות מידה שתקבע הרשות 

 , ובהתאם לרמת הסיכון; עם המערך בהתייעצות בהסכמתהמאסדרת 

תיעוד מעודכן אודות מערכות המחשב המשמשות דרישה כי ארגון מפוקח יחזיק  (3)
 את הארגון ואבטחתן באופן המאפשר קבלת סיוע חיצוני במידת הצורך.

 יחידות הכוונה מגזריות - 53 סעיף

)ד( דורש כי לא ימונה עובד ביחידת הכוונה מגזרית להגנה בסייבר אלא בהסכמת גורם אחראי במערך. 53 סעיף

בכך הוא חותר תחת עצמאותן של רשויות אסדרה. לנוכח קיומן של תקנות לעניין תפקידים והכשרה הנדרשת 

)ב( לתזכיר(, 53)סעיף ממי שמפעיל או מסייע להפעלת סמכויות אסדרה בתחום הגנת הסייבר ברשות מאסדרת 

 קטן )ד( להימחק כליל. -דין סעיף

אמור להתמנות לפי לשונו הקיימת של  –המפקח על הגנת הפרטיות  –השוואה: בעל תפקיד קריטי במערך  לשם

התזכיר רק "בהתייעצות" עם רשם מאגרי המידע. אין להבין מדוע עובדים "סתם" ביחידות הכוונה מגזריות 

קטן )ד( -רישות כשירות שיקבעו בתקנות והן בהסכמת גורם אחראי במערך. ככל שסעיףנדרשים לעמוד הן בד

 –לא ייימחק כליל, לכל היותר יש לנסחו כדלקמן 

לא ימונה עובד או יועץ בתחום הגנת הסייבר ליחידת הכוונה מגזרית אלא  (ד)
 הגורם האחראי במערך. בהסכמת עם בהתייעצות
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 קיום הוראות הגנת סייבר כתנאי למתן היתר או רישיון וחידושו - 54 סעיף

הסעיף, רשות מאסדרת שהוסמכה ליתן רישיון רשאית להתנות את מתן הרישיון או חידושו בעמידה בהוראות  לפי

 לולהגבי, רישיון להתלותלתזכיר כי ניתן  56לתזכיר. בהמשך לכך מורה סעיף  50לעניין הגנה בסייבר לפי סעיף 

 אם בעל הרישיון לא עמד בהוראות הללו.  לבטלו ואף

ת הגנהן סמכויות מרחיקות לכת ואף דרקוניות: הן מגבילות את הזכות החוקתית לחופש העיסוק בשם  אלה

 את להפחית 22.10.2014 מיום ישראל ממשלת של 2118 החלטה את סותרות הן; סייבר, המוגדרת באופן רחב

"( שקבעה כי יש להפחית במקרים המתאימים את השימוש הרגולטורי הנטל החלטת)" בישראל הרגולטורי הנטל

מקנות לרשויות מאסדרות  הןבחובת קבלת היתר מראש באמצעות קביעת כללים ברורים הנאכפים בדיעבד; 

סמכויות בלתי מוגבלות כלפי ארגונים אזרחיים; הן עלולות לפגוע בתחרות וברווחת הצרכן במשק כאשר רשיונות 

א יוענקו או חמור מכך ישללו בשל שיקולים של הגנה בסייבר ולא של יעילות משקית; הן פותחות פתח לריב ל

בעלות אחריות )לדוגמה: רשות מאסדרת מגזרית כפיקוח על הבנקים לצד  אחדותסמכויות כאשר ישנן רשויות 

 טרתם של רשיונות לפי דין. הן חורגות בעליל מממ -משקית כרשם מאגרי המידע(, ולבסוף -רשות מאסדרת כלל

. הנה כמה מהשאלות שהסעיף יכול לעורר: מאד רחבהבהגדרת "רשות מאסדרת". זו  תלויהשל הסעיף  השפעתו

ייתכן שהיתר  האם -"( פיננסיים"שירותים  בגדר באה שהיא יימצא)אם  בסעיף תיכלל ערך ניירות שרשות ככל

יחודש רישיון למוביל לפי  שלאבהוראות הגנה בסייבר?  עמידה-אי בשל יינתן לאלהנפקת ניירות ערך לציבור 

בשל כך שהמפקח לפי אותו חוק )הבא לכאורה תחת הדיבור "תחבורה"  1997-תשנ"זהחוק שירותי הובלה, 

 בתוספת השניה( סבור שאינו עומד בדרישות אבטחה? וכיו"ב.

 ככל. כליל יימחק זה שסעיף רושלד אלאאפשר -אי, מצומצמת אינה" מאסדרת"רשות  של הגדרתה עוד כל

 .מפוכח באופן הסעיף של השפעתו את לשקול יהיה אפשר, יותר ברורה תהיה שההגדרה

 פיקוח סמכויות – 55 סעיף

לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי  שלוברשות מאסדרת רשאי להפעיל את סמכויות הפיקוח  מפקח, הסעיף לפי

 .החוק תזכיר

שלא הוכשרו  –כל רצוננו לראות בשימור מעמדן של רשויות מאסדרות, אין להבין כיצד מפקחים בתחומן  עם

יכולים לפקח על ביצוע הוראות שלפי החוק. לנוכח זאת, מתייתרת אפילו ההערה  –בתחומי הגנת הסייבר 

"עובד ל שניתנולתזכיר,  – 59וכן לפי סעיף  –שניסוחו של הסעיף מקנה לכאורה למפקח סמכויות לפי פרק ב' 

 " של המערך.מוסמך

 .להימחק הסעיף שדין סבור האיגודלתזכיר,  54כן, ובהתחשב בהערותינו לסעיף  על אשר

 סמכות להתלות רישיון, להגבילו או לבטלו - 56 סעיף

 .54 לסעיף ביחס שפרטנו שיקולים מאותם להימחק הסעיף דין

 הנחיית ארגון ברמת סיכון גבוההמתן סמכויות לרשות מאסדרת לשם  - 61 סעיף

"סמכויות על פי דין להורות  לה שאין נמצא אם, זה חוק לפי סמכויות מאסדרת לרשות להקנות ניתן הסעיףפי -על

 לארגון ליישם הוראות הגנה בסייבר, ולפקח על ישומן, בהיקף הנדרש להתמודדות עם הסיכון".
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ככל שיוחלט ליתן  –הדברים עלולה להיות עודף רשויות בעלות אסמכה לפעול במגזר נתון. לדוגמה בלבד  תוצאת

סמכויות לפי הסעיף לרשויות כיבוי אש, מפני שמערכות בקרה ממוחשבות חשופות לתקיפת סייבר שתנטרל את 

 ולטורים בתחום הגנת הסייבר. כושרן לפעול בשעת חירום, ייצא שארגון יכול שיהיה כפוף לשניים ואף שלושה רג

לדוגמה, פעילותו של בנק בתחום ההגנה בסייבר תהיה כפופה לאחריות הפיקוח על הבנקים, לרשם מאגרי  כך

המידע )מכוח תקנות אבטחת מידע ואולי גם מכוח ההיתרים לרישום מאגר מידע( וכעת גם לרשויות כיבוי האש, 

זו יכולה לבוא בדרישות שונות לבנק. המפקח על הבנקים יטען אם תוקנה להן סמכות לפי הסעיף. כל רשות כ

בצדק גמור שהוא בעל ההבנה הטובה ביותר בהגנת הסייבר של הבנקים; רשם מאגרי המידע יחרה יחזיק אחריו 

 סייבר באיומי להתמחות יטענו האש כיבוי ורשויות המידעאלא שיטען לעדיפותו בתחום הגנת הפרטיות ומאגרי 

 מהן למי. ברורה שהכוונה דומה אבל ועוד עוד להמשיך אפשר הרשימה את. אוטומטיות אש יבויכ מערכות על

 ?ארגון יישמע

 סמכות בעל ליצור שמטרתה, מובילה מאסדרת רשות של עדיפותה את הקובעת בהוראה נמצא לכך הפתרון

 החלטת. הרגולטורי הנטל החלטת( לארגון. הוראה כזו תעלה בקנה אחד גם עם single point of contact) אחד

 ודאות, בהירות וליצור אחרות רגולציות עם הרגולציה של וסתירות חפיפות לצמצם השאר בין דורשת הממשלה

 .ואכיפתה עליה הפיקוח, הרגולציה להוראות הנוגע בכל למפוקחים ועקביות

 - כדלקמן, חדשקטן )ג( -סעיף בהוספת הוא הפתרון

 על זה סעיף לפי שהוספה הרשות סמכויות יחולו לא, מובילה מאסדרת רשות היתה (ב)
 .המובילה המאסדרת הרשותידי -על המפוקחים הגופים

 שונות הוראות': ה פרק

 הארגון והדירקטוריון - 63 סעיף

 לארגון הנשקפים הסייבר באיומי לשנה אחת לדון נדרש, שייקבע מסוג אירגון של דירקטוריון, הסעיף לפי

 .עימם ובהתמודדות

)"ניהול  357הוראות המפקח על הבנקים, ובהן הנחיות  מכוח דומות להוראות כפופים שהבנקים, ידוע להווה

ניהול הגנת הסייבר"(. כדי למנוע סתירות  –)"ניהול בנקאי תקין  361 -ניהול טכנולוגיות מידע"( ו –בנקאי תקין 

 –בין הוראות של רגולטור ענפי להוראות סעיף זה יש להוסיף בסופו פסקה כדלקמן 

    .רקטוריון חברה כפוף להוראות דומות של רשות מאסדרתסעיף זה לא תחול במקום שדי הוראת

 הארגון –פעילות מותרת לצורכי הגנת סייבר  - 64 סעיף

התנאים הנקובים בסעיף, לא יראו בפעולה שמבצע ארגון לצרכי הגנה בסייבר כפגיעה בפרטיות, חדירה  בהתקיים

ם במידה לא מובנת: ככל שיוגבל רק לחומר מחשב או האזנת סתר. מטרת הסעיף נכונה אבל היקפו מצומצ

ואף להטיל במשתמע  –הוא עלול לעורר חשש שכוונתו למנוע חסינות ורק לארגון, לעוולות הנזכרות בו במפורש, 

ועל עובדי הארגון ובעלי חוזה שלו  על ביצוע עוולות אחרות הנובעות מפעולה שמטרתה הגנה בסייבר –חבות 

  .בשמו המבצעים את הפעולות

 - שתאמר כך הסעיף רישא את להרחיב יש לפיכך

 כעוולהלמטרת הגנת הסייבר של מחשבי הארגון  , או מי מטעמו,לא יראו פעולה שמבצע ארגון
 , אם מתקיימים בה כל אלה:פלילית עבירה או אזרחית
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 פעילות מותרת לצרכי הגנת הסייבר  - 65 סעיף

התנאים הנקובים בסעיף, לא יראו בשיתוף מידע מעשה של פגיעה בפרטיות. זוהי חסינות המבקשת  בהתקיים

לעודד ארגונים לשתף מידע עם המערך ובינם לבין עצמם לצרכי קידום הגנת הסייבר. כוונת הסעיף רצויה אבל 

עורר חשש שכוונתו למנוע אין בו די: ככל שיוגבל רק לחסינות מפני הפרה של דיני הגנת הפרטיות, הוא עלול ל

על עוולה אחרת שעלולה להיגרם משיתוף מידע, כדוגמת הפרת חובת  –ואף להטיל במשתמע חבות  –חסינות 

שלוח או בנק עם לקוחו, פגיעה בסוד מסחרי וכיו"ב. כדי למנוע זאת יש להרחיב -נאמנות כזו החלה ביחסי שולח

 –את תחום החסינות בסעיף כך שיהיה כדלקמן  

 או, יותר או נוסף ארגון עם, בארגון שנאסף מידע של שיתוף יראו לא (א)
 הפרטיות הגנת חוק לפי בפרטיות כפגיעה הלאומי הסייבר מערך עם

 :אלה כל מתקיימים אם, כעוולה או עבירה לפי הוראות כל דין

 פעולה מותרת –שיתוף מידע לצורכי הגנה  - 66 סעיף

  –"( סייבר איומי עם התמודדות לצורך מידעשל הרשות להגבלים עסקיים )"שיתוף  3/17 דעת בגילוי כאמור

 ההתמודדות מיכולת משמעותי חלק מהווה אבטחתי ערך בעל מידע שיתוף"
 גופים בעידוד רבה חשיבות רואה ישראל ומדינת סייבר איומי עם גופים של

 ."אבטחתי ערך בעל מידע ביניהם לשתף במשק

, נכונה ורצויה אפוא. עם זה, "מידע בעל ערך אבטחתי" יכול שיכלול לפעמים גם מידע על ספקים 66סעיף  כוונת

-כגון במקרה שבו תקיפת סייבר בוצעה באמצעות אחד מאלה, בין אם אגב שיטויו ובין אם מכיוון שהוא –ולקוחות 

רלבנטי לתקיפת הסייבר, כגון כשמדובר  הוא מקור התקיפה. כיוצא בזה ייתכן שמוצר של ארגון המשתף מידע יהיה

 –מציע אפוא לדייק את הסעיף כך  האיגודבמוצר תוכנה שחולשה שבו נוצלה לביצוע התקיפה. 

 יותר או ארגונים שני בין אבטחתי ערך בעל מידע שיתוף יראו לא )א(
, העסקיים ההגבלים חוק הוראות של כהפרה, סייבר הגנת למטרת
 :אלה כל שיתקיימו בתנאי,  1988-ח"התשמ

 או כמויות, ספקים, לקוחות על נתונים כולל אינו המידע (1)
 לקוחות אודותעל  מידע אם למעט – הארגונים של מחירים
 ;המידע שיתוף למטרת חיוני וספקים

 המסופק שירות או מוצר איכות על מידע כולל אינו המידע (2)
 בוצעה שתקיפה במידה אלא, הארגונים אחד ידי על

 מסירת שבלא בשירות או במוצר חולשה ניצול באמצעות
 .המידע שיתוף מטרת תסוכל אודותםעל  מידע

 סקרים משקיים ומגזריים – 68 סעיף

פקודת הסמכות לפי סעיף זה מקבילה, הלכה למעשה, לסמכותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי 

 13"(, המצאת דרישה למסור פרטים)" 12ם . בפרט, ראו את סעיפי1972-הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[ התשל"ב

"( לאותה פקודה. היות שהחוק יצר מסגרת כללית לאיסוף ועיבוד גישה לרשומות)" 15 -"( וחובה לענות לשאלות)"

זאת,  –מידע סטטיסטי, אין להבין מדוע יש ליצור בתזכיר מסגרת ייחודית לאיסוף ועיבוד מידע סטטיסטי תחומי 
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 את לו למסורשהסעיף מבקש להקנות לראש המערך סמכות רחבה לדרוש מכל אדם "בפרט, לנוכח העובדה 
 סעיף של ביצועו את להקל או להבטיח כדי בהם יש המערך ראש שלדעת התעודות ושאר, המסמכים, המידע

 אשר על כן, דין הסעיף להימחק.  ".זה

 הסדרים הסכמיים בתחום הגנת הסייבר – 69סעיף 

 דברי ההסבר לסעיף לבין נוסח הסעיף. יש פער בלתי מובן בין 

מאפשר למי שמתקשר עם ספק להסדיר את דרישות הגנת הסייבר, במסגרת דברי ההסבר אומרים כי הסעיף "
מערכת היחסים המסחרית. זאת בפרט על רקע האחריות של הגופים המיוחדים להגנה על מערכותיהם, 

 ". על מערכות במערכת הביטחוןואחריות הממונה על הבטחון במערכת הביטחון להגנה 

הסעיף לעומת זאת מאפשר לכפות הסדרה של הפעולות בחוק במסגרת הסכמית, לרבות המדינה לבין ספקיה. 

במערכת יחסים כזו יכולה המדינה לקבוע בהסכם שאי אפשר למעשה לסרב לו כי הגוף המתקשר עימה יתיר 

והכל  –מרשותו ואף ביצוע עצמאי של פעולות במערכותיו  כניסה לחצריו, נטילת מידע מכל מין וסוג, הוצאת חפץ

 לשם הגנה בסייבר.

לכאורה, אפשר היה לתקן מעוות זה על ידי הוספת הוראה כי אין הסעיף חל במקום שמדובר בחוזים אחידים. 

כוח, אין מניעה שצדדים יקבעו הסדרים חוזיים כלשהם בינם לבין -למעשה, כשמתקיימת מערכת יחסים שוות

 מם, לרבות בתחום הגנת הסייבר. משום כך אין בסעיף כל צורך.עצ

לעומת זאת, ככל שהכוונה בסעיף היא לעגן בו את מה שאומרים דברי ההסבר ולא נוסחו של הסעיף, כי אז יש 

 –לשנות את לשונו כדלקמן 

לקביעת נהלים ויישום דרישות  אין באמור בהוראות חוק זה כדי למנוע הסדרה של
באמצעות  פעולות הקבועות בו ה הדרושים לשם הגנה בסייבראמצעי אבטח

הסכמים שבין הגופים המיוחדים או משרד הביטחון  הסכמים, ובכלל זה במסגרת
 .לבין ספקיהם

 מקבילים גורמים עם התקשרות – 70 סעיף

)ב( המוצע מהווה היתר לראש המערך להעביר "מידע מוגן" לארגונים זרים. ודוק: "מידע מוגן" כולל לפי 70 סעיף

; תוכן שיחות שחוק האזנת סתר חל עליהן וסודות עליו חל הפרטיות הגנת שחוק מידע גםהגדרתו המוצעת 

לתזכיר(  41ראו לדוגמה בבסעיף מקצועיים ומסחריים. מידע כזה יכול שיימסר למערך בין אם בהסכמת ארגונים )

ובין אם מחמת הפעלת הסמכויות מרחיקות הלכת שבידי המערך. אי אפשר להסכים לכך שמידע כזה ייצא מתחום 

 מי"ב. וכיו מסחרי בסוד, בפרטיות פגיעה מפני שתגן בטוחה שום איןהמערך לאירגון או לשיטה משפטית זרה. 

 הבקרות כל? הישראלי החוק שליטת עליו ואבדה מהמערך שיצא מרגע הזה המידע עם קרה מה נכון אל יידע

 של פרטיות תיפגע פוטנציאלי שבאופן רק לא. הזו הפירצה בו תתאפשר אם ולקלס ללעג יושמו החוק והגנות

 יכולים כאלה אירגונים של ומקצועיים מסחריים שסודות אלא, בישראל אירגונים בידי נמצא אודותם שמידע יחידים

'אופס, טעיתי, סליחה אבל המפקח על הגנת  -. מה יאמר אז ראש המערך מסחריים מתחרים לידי דרכם למצוא

הנזק והפגיעה שייגרמו, לדוגמה, לאמון במערכת  בין פרופורציה שום איןהפרטיות חיווה את דעתו שאפשר'? 

  הבנקאית לבין התועלת שתימצא במסירת מידע גולמי לידי ארגונים זרים.

 ".בינלאומי"לגוף  המילים לאחר כולו להימחקקטן )ב( -סעיף דין. בתקיפות זה בסעיף להיתר נגדמת האיגוד
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 בעל במידע מדובר כן אם אלא בינלאומי לגוף מוגן מידע יועבר לא (ב)
 על הפנימי במפקח שנועץ לאחר, המערך ראש ושוכנע אבטחתי ערך

 .נמסר שלשמה למטרה ורק אך ישמש הוא כי, הפרטיות

 הכללי הביטחון שירות יעדי בין הנמנית סייבר תקיפת לסיכול פעולות לביצוע הסמכה - 71 סעיף

 .כאחד עמוק וחשש תמיהה מעורר הוא. כולו להימחק הסעיף דין

 להקנות התזכיר שמבקש הלכת מרחיקות הסמכויות כל פי על לפעול"כ לשב סמכות הקניית עומדת הסעיף ביסוד

 –לצורך סיכול איומי טרור או ריגול" " נחוץ שהדבר"כ השב ראש שוכנע אם, למערך

מדינה. הנחת -ידוע שתקיפות סייבר מקורן בפושעים, האקטיביסטים, מדינות וארגונים נתמכי להווה ▪

אפשר לדעת אל נכון בתחילת תקיפה מה מקורה. אם לא כן, יש להגביל את -היסוד היא שאי

לפעילויות שמקורן במדינות ובאירגוני טרור  –להזכיר, "גוף ביטחוני מבצעי"  –סמכויות המערך 

 לפי המערך סמכותאפשר לסווג תקיפה ולפיכך לא ניתן להגביל את -הנחת היסוד שאי אבל. בלבד

 מיועדת התקיפה אם יודע גם יודע"כ שהשב מתברר. זה סעיף למקרא קשות מתערערת, מקורה

 בקשר סמכויות לעצמו ליטול יכול שהוא כך ,מראש זאת יודע"כ השב אם. ריגול או טרור לצרכי

 ראוי, כך אם. וסיבתה תקיפה מקור מה מראש לדעת יכול המערך שגם ברור, מסויימת לתקיפה

 באירגון או במדינה שמקורה סייבר תקיפת על רק שיחולו כך התזכיר הוראות את להגביל ונכון

 מדינה.-נתמך

ייתכן שיינתנו סמכויות אדירות כאלה שבחוק לשב"כ, כך שיוכל להתערב בקרביים של חברות  לא ▪

 בישראל.  אדםמסחריות וארגונים אזרחיים, ואגב כך לאסוף מידע על כל 

 שהוא לסמכויות זקוק אינושהשב"כ לא טרח לתקן את החוק שמכוחו הוא פועל, מעידה כי  העובדה ▪

, ושימוש בתווך סייבר תקיפותוהוא מבקש לאמצן.  במערך תקנאה היותר לכל. כאן לעצמו מבקש

המחשובי לצרכי פעילות טרור או ריגול, אינן עניין חדש. הן קיימות גם בישראל זה שנים ארוכות. 

אין זאת אלא שהשב"כ הצליח והוא מסוגל להתמודד עימן בכלים החוקיים העומדים לרשותו. זו 

 .כך שאין לתת בידו את סמכויות המערךעדות למצוינות של אותו אירגון ול

 תבוא היגיון אותו לפי. חלקלק מדרון היא לעצמו"כ השב שמבקש הסמכויות שנטילת לציין צורך אין ▪

 "...פשיעה איומי סיכול"לצורך  במלואן הללו הסמכויות את ותדרוש המשטרה מחר

סמכויות לשב"כ תביא לריב סמכויות מפני שלתקיפת סייבר יהיו חמישה או שישה גורמים  הקניית ▪

לתזכיר,  37המערך, השב"כ, הרשות להגנת הפרטיות, "בעל סמכות" לפי סעיף  –בעלי סמכות 

הרשות המאסדרת המגזרית )הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, במקרה של בנקים( והמשטרה. 

ועוד תוך כדי  –ארגון כדי לנהל אינטרקציה עם בעלי סמכות כה רבים תשומת הלב שתידרש מ על

לא צריך להרחיב את הדיבור. גם המחלוקת וניגודי העניינים שיהיו בינהם צפויים  -תקיפת סייבר! 

מראש. כל זה ימרר את חייו של אירגון. למי יישמע? לפי הוראותיו של מי יפעל? איך יתייחס 

 ן עצמם בהכרח? מאיזה מהן נשקף לו הסיכון הגדול ביותר? לסתירות שיתגלו בינם לבי

 כלפי הן – בישראל הבנקאית המערכת של לאמינותה חשש מביע האיגוד זה במסמך הראשונה בפעם לא

 הסיבות תהיינה, שלהם כבתוך שבה במידע לעשות יבקשו רבים כה מדינה גורמי אם - חוץ כלפי והן פנים

 ויש ישראל למדינת אסטרטגי נכס היא הבנקאית המערכת של אמינותה. שתהיינה ככל מכובדות לרצונם
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מתריע שזוהי תקלה ידועה מראש שממתינה להתרחש. יש למנוע  האיגוד. בה מפגיעה מחיר בכל להימנע

 לתזכיר יש למחוק כליל.  71אותה בכל מחיר. את סעיף 

 איסור על גילוי – 72 סעיף

מבקש לקבוע שפעילות המערך אסורה בגילוי אלא במקום שהדבר הותר בחוק או על פי הוראות שיקבעו  הסעיף

סבור ששקיפות בפעילות המערך היא חיונית לאמון בו  האיגודראש הממשלה ושר המשפטים. בניגוד לכך, 

-שאי רק לא; איתהצב הצנזורה לביקורת כפופים המערך אודות פרסומים, ממילאובארגונים שבהם הוא פועל. 

 מקבילה הוראה נמצאת לא לחינם לא. פלילית בעבירה מסתכן כן שהעושה אלא להוראותיה בניגוד לגלותםאפשר 

 - כי האומרת בהוראה 72 סעיף את להחליף שיש האיגוד סבור כן על אשר"כ. השב בחוק אפילו

 נוסח[ 1958-ח"תשי, המדינה מבקר בחוק הדבר כמשמעות מבוקר גוף הוא המערך
 ].משולב

 דבר סוף

, והסביר הנדרש לגבולות מעבר, הכבוד בכל, לכת הרחיק הוא, זו רצויה כוונה להגשים בדרך. רצויה כוונתו, החוק תזכיר

לאומי -הבטחוני בין בשיטתנו הראויים הגבול קווי את מערערות האזרחי המשק על שסמכויותיו" מבצעי ביטחוני"גוף  ויצר

 הישראלי המשק של הבינלאומי מעמדו על ודאית רעה השפעה תהיה החוק לתזכיר, שהוא כמות יעבור אםכלכלי. -לאזרחי

הובאו ש ההערות מטרת. לשרתם האמורים למוסדות המדינה אזרחי שירחשו האמון ועל, בפרט הבנקאית והמערכת בכלל

 .זו יסודית מכשלה לפתור לעיל

 לדיון עמכם בהערותינו אלה. בהקדם ונשמח להיפגש  –עומדים לרשותכם לצורך כל הבהרה, אם נדרשת  אנו

 

 בכבוד רב,

 

 15יורם הכהן, עו"ד יה, עו"דחיים רב
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