
  בנק ישראל
  

    המחלקה המשפטית

  

   2018- שע"חהת ,הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומיתזכיר חוק לבנק ישראל התייחסות הנדון:                                  שלומית ברנע פרגו, היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלהלכבוד:       2018, ביולי 19  , תשע"חאבב ז'ירושלים,    
מדיניות הממשלה  , וסבור כיבנק ישראל תומך בהקמת מערך הסייברנבהיר כי למען הסר ספק, ראשית, 

   בו אנו מצויים. המורכב ת בעידן הדיגיטלי ובתחום הגנת הסייבר ויצירת מעטפת לאומית הכרחי
  

קבע ילה ותצריכרך הסייבר לפי חוק והסמכויות שיוקנו למעבנק ישראל סבור כי הקמת מערך הסייבר עם זאת, 
 של, ובאופן התואם את עקרונות היסוד כיום במשק הישראלי הקיימתפעילות התוך לקיחה בחשבון של 

סמכויות הרגולטורים  ושלוק, מכוח ח בתחום הפיננסיהפועלים האחרים הגופים  ם שלתפקידיהמטרות וה
 אזןי אשרבאופן  לצורך קידום הגנת הסייברלים את הרכיבים החסרים ששיכך  -  הפיננסיים ומנגנוני הפיקוח

   והאינטרסים הנוגעים לעניין. את כלל השיקולים
  

, מגדיר את מטרותיו של בנק ישראל כגוף שנועד לשמור על יציבות 2010- לחוק בנק ישראל, התש"ע 3סעיף 
תמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית מחירים, לתמוך במדיניות הכלכלית של הממשלה בתנאים מסוימים ול

לחוק בנק ישראל ממשיך ומפרט את תפקידי הבנק, ובהם: ניהול המדיניות  4סעיף ובפעילותה הסדירה. 
כבנקאי של הממשלה, הסדרת מערכות התשלומים והסליקה במשק, פיקוח והסדרה של לשמש המוניטרית, 

מעידים על תפקידו  לאורך השנים, דברי חקיקה תפקידים אלה, אשר עוגנו במספר עוד.ומערכת הבנקאות 
   .הישראלי המשקהמרכזי והחיוני של בנק ישראל בקיום פעילות פיננסית שוטפת וסדירה ובשמירה על יציבות 

  
, ולכן בנק ישראל, בישראל ובעולם עם איומי סייבר שלובה כחוט השני בפעילותם של גופים פיננסייםהתמודדות 

השירותים  יננסיים הפועלים במסגרתו, עוסקים באופן שוטף בתחום הגנת הסייבר.לרבות הרגולטורים הפ
הפיננסיים והתשתיות הפיננסיות מבוססים בהיבטים רבים ומשמעותיים על פתרונות טכנולוגיים, כך שאתגר 

ל הסייבר שזור בהם באופן אינהרנטי, ונתפס ככזה שמשפיע באופן מהותי על התהליכים העסקיים והיציבות ש
את מגדיר את כלכלת המדינה, הנדון גם תזכיר החוק  .מערכת הבנקאות, מערכות התשלומים והמשק כולו

תפקודם התקין של ארגונים המספקים שירותים את תפקודן התקין של תשתיות, מערכות או שירותים חיוניים ו
יימת חשיבות מיוחדת קכי  עמדתנו היא לפיכך,בהיקף משמעותי כ"אינטרסים חיוניים" עליהם יש להגן. 

, אשר יאפשר את קיום ופורה בין בנק ישראל ובין מערך הסייבר , מכבדבקיומו של שיתוף פעולה שוטף
שיסדיר את  במסגרת החוקגם שיתוף פעולה זה צריך לבוא לידי ביטוי  המטרות המשותפות לשני הגופים.

באופן יעיל  החיוניים םיהלא את תפקידששני הגופים יוכלו למ על מנת, פעילות מערך הסייבר וסמכויותיו
אם לא יתקיים מערך סייבר לאומי ומקצועי, הרי שלבנק ישראל יהיה קושי ונבהיר,  ולטובת האינטרס הציבורי.

במילוי חלק מתפקידיו, אך גם אם לא ימשיך להתקיים בנק מרכזי עצמאי ורגולטורים פיננסיים משמעותיים, 
    . ולא יוכל להשיג את מטרותיו א את תפקידיומערך הסייבר לא יוכל למלא אף הו

  
תזכיר החוק. בנק ישראל טיוטת השיח שהתקיים עד כה עם מערך הסייבר ביחס ל תפיסתנו זו עמדה ביסוד

מספר  וקיימעל כלכלת ישראל, נציגי הבנק  אשר משפיע נרתם כבר מההתחלה לסייע בגיבוש תזכיר החוק
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הסייבר, לרבות פגישה עם היועץ המשפטי של מטה הסייבר בחודש דצמבר ישיבות ושיחות בנושא עם נציגי מטה 

הערותינו לא קיבלו כל נו, רלצע . עם זאת,2018העברנו הערות מפורטות לטיוטת התזכיר בינואר  אףו, 2017
משום  התנהלות זאתבאין ש אנו מקווים .אליהן ואף לא קיבלנו כל תגובה אחרת ,שפורסם בתזכיר החוק ביטוי

בעלי תפקידים ציבוריים  תפקידיהם של גופים אחריםל המעידה על היחס מצד מערך הסייברסנונית ראשונה 
   .תזכיר החוקמ אף עולהכאמור כפי ש, חשובים לא פחות

  
ם הנחת היסוד היא שהקמת מערך הסייבר אינה מיועדת לגרוע מסמכויות בנק ישראל והרגולטורי, לתפיסתנו

פוגעות תזכיר החוק שפורסם להערות הציבור הפיננסיים הפועלים במסגרתו, ואולם, הוראות לא מעטות ב
שפועלים במסגרתו עצמאיים בפעולותיהם. פגיעה  סייםבעקרון היסוד שלפיו בנק ישראל והרגולטורים הפיננ

בעקרון זה עלולה להסב נזקים משמעותיים ליכולת של בנק ישראל והרגולטורים הפיננסיים לעמוד במטרותיהם 
למול זכויות תזכיר החוק אף לוקה בחוסר איזון על פי דין ולפגוע באינטרס הציבורי שלהבטחתו הן נועדו. 

מן בהקשרים אלה אנו סבורים כי תזכיר החוק מעורר קשיים משמעותיים ו .ישראל מדינתהיסוד של אזרחי 
   :כפי שיפורט להלןהכול , הראוי לערוך בו שינויים מהותיים

  
תפקידיו למלא את על מנת להבטיח את יכולתו של בנק ישראל  – בנק ישראל תחולת החוק על . 1

בנק ישראל. לחוק  5לרבות במסגרת סעיף , ישראל של עצמאות בנק יסודיהעיקרון ההציבוריים, עוגן 
לתזכיר  67שמירה על עיקרון יסודי זה מחייבת כי בנק ישראל ייכלל ברשימת הגופים המנויים בסעיף 
 .החוק, כך שיקבע כי סמכויות מכוח חוק זה לא יופעלו לגבי בנק ישראל, אלא בהסכמת הנגיד

 
נכתב כי הסעיף מסדיר את אופן תחולת החוק על  קלתזכיר החו 67ר לסעיף בבדברי ההסנציין כי 

"גופים אשר הם בעלי עצמאות חוקתית מהרשות המבצעת, או שפעילות הגנת הסייבר שלהם אינה 
תכליות אלה מתקיימות במסגרת המנדט של מערך הסייבר הלאומי בהתאם להחלטות הממשלה". 

עצמאות בנק ישראל, ולאור העובדה בוודאי ביחס לבנק ישראל, בהתחשב בעיקרון היסודי הנוגע ל
  .שהחלטות הממשלה אינן חלות ביחס לבנק ישראל

  
לעניין השתתפות בנק ישראל במערך לסעיפים השונים בתזכיר החוק, לרבות לוונטית רכי הערתנו  יובהר

ץ ), תפיסת חפ22), כניסה למקום (סעיף 20דרישת מידע ומסמכים (סעיף ), 17-18(סעיפים  הגילוי הזיהוי
  ) וכיו"ב.26), מתן הוראות (סעיף 25), הסתייעות במומחה (סעיף 23-24או המצאה לבדיקה (סעיפים 

  
בשרתי אשר סובר כי  ,שבו עובד מוסמך במערך הסייבר מצבעל הדעת  לא ניתן להעלותכך למשל, 

"מידע בעל ערך אבטחתי, יש  )המשמשת לסליקה של התשלומים השקליים במשק( RTGS- מערכת ה
, לתזכיר החוק 23לפי סעיף  שרתים אלה תופס -  יקתו המידית נדרשת לצורך איתור תקיפת סייבר"שבד

  נגיד בנק ישראל.  הסכמתשבית את מערך התשלומים במדינת ישראל, ללא מו
 

בבנק ישראל פועלים שלושה רגולטורים פיננסיים: הפיקוח על  – הרגולטור הפיננסי תחולת החוק על . 2
, אשר אמונים, בין היתר, על שמירה על יציבות הגופים תשלומיםהמערכות הפיקוח על והבנקים 

אמון על אבטחת המידע ושמירת , אשר נתוני אשראישיתוף בהממונה על המפוקחים על ידם, וכן 
סודיות במאגר נתוני האשראי וכן בגורמים השונים הרשאים לקבל מידע מהמאגר בהתאם לחוק נתוני 

עוסקים באופן שוטף בשאלות ר תפקידיהם של שלושת הרגולטורים, הם לאו. 2016- אשראי, התשע"ו
נציין כי בכל הנוגע לחוק עוד  ., תוך קביעת רגולציה בנושאים אלה ופיקוח שוטףמתחום הגנת הסייבר
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נתוני אשראי, נקבעו ההסדרים לשמירת אבטחת המידע ושמירת הסודיות במערכת השיתוף בנתוני 

 .עצמו שראיאשראי במסגרת חוק נתוני א
  

, , כאשרהסייברהגנת  ל" בתחוםע- משקף מודל שבו מערך הסייבר מהווה "מאסדרהנדון  תזכיר החוק
לא מתקיים האיזון הרצוי בין התמחותו של מערך הסייבר בתחום זה, ובין תפקידם הרחב של  לטעמנו,

קה לגבי או האיזונים אשר נקבעו בחקי המומחיות המצויה בידיהם ,הרגולטורים הפיננסיים
 :כאמור בעניין זה, נפנה אל מספר סוגי הוראות, אשר לוקות, לטעמנו, בחוסר איזון. סמכויותיהם

  
במסגרת תזכיר החוק, קיימות מספר הוראות  – הרגולטורבידי כיום המצויות הפקעת סמכויות   .א

למלא  את  יוכלשעל מנת  הפיננסי רגולטורבסמכויות שניתנו ל פגיעהמשום אשר יש בהן 
  . בעניין זה, ראו לדוגמא את הסעיפים הבאים:המטרות אשר לשמן הוקם

  
מאפשר לראש הממשלה, לאחר שהתייעץ עם השרים הנוגעים בדבר, לקבוע מיהי  47סעיף 

הרשות המאסדרת המובילה בתחום הסייבר, באותם מקרים שבהם יש מספר גורמים 
  סמכויות מאת הרגולטורים שלא יקבעו כמובילים.  מאסדרים. קביעה כאמור, מהווה הפקעה של

  
לתזכיר החוק קובע כי אסדרה בתחום הגנת הסייבר טעונה אישור של ראש מערך  (ב)49סעיף 

עוד נקבע כי מי שרואה עצמו נפגע כתוצאה מהחלטה של רגולטור רשאי לפנות  הסייבר הלאומי.
ומי, משל מדובר בזכות לערער על הלא בבקשה לבחינה חוזרת של ההחלטה לראש מערך הסייבר

החלטת הרגולטור הפיננסי בפני גורם ממשלתי אחר. עמדתנו היא כי אין לפגוע בסמכויות 
בין איזון לקבוע אסדרה מותאמת לתחום עליו הוא אמון תוך  רגולטור הפיננסיהנתונות כיום ל

   .(ב)43השיקולים השונים, לרבות אלה המנויים בסעיף 
  

כי לצורך מימוש הוראות החוק תהיה ברשות המאסדרת יחידת החוק קובע לתזכיר  53סעיף 
הכוונה להגנת הסייבר, וכי לא ימונה עובד או יועץ ביחידת הכוונה אלא בהסכמת הגורם 

בכל הכבוד, אנו מתנגדים להוראה זו. התערבות בגיוס עובדי בנק ישראל האחראי במערך. 
למלא את של הרגולטור ותהליכי רכש שמנהל הבנק פוגעת בעצמאות בנק ישראל וביכולתו 

  . על פי חוק תפקידיו
  

(ב) לתזכיר החוק קובע כי רשות מאסדרת רשאית לדרוש כי גוף מפוקח יציג לה חוות 54סעיף 
  תאים, אשר אמות המידה לגביו יקבעו בהסכמת ראש המערך.דעת של מומחה מ

  
לתזכיר החוק מאפשר לראש הממשלה להפקיע סמכויות מרשות מאסדרת ולהעבירן  57סעיף 

למערך הסייבר, בהתקיים הנסיבות המתוארות בסעיף. אנו מתנגדים למתן סמכות כאמור, שכן 
ולטור הפיננסי, אשר כאמור לעיל, הפקעת הסמכות מעידה על תפיסה מצומצמת של תפקידי הרג

, כאשר ניתוק קשר זה רואה בהגנת הסייבר כחלק מהותי מיציבות הגופים עליהם הוא מפקח
 . יהיה מלאכותי ויפגע ביכולתו של הרגולטור למלא את תפקידו על פי חוק

    
רך לאו על אף הרטוריקה – של הרגולטור מעורבותפעילות ישירה מול הגופים המפוקחים, ללא   .ב

הרגולטור כגורם הפעיל מול הגופים המפוקחים על ידו,  תמבקשת לשמר אאשר  תזכיר החוק,
יצוין מספר הוראות אשר היעדרותו של הרגולטור מהן בולטת ומעוררת שאלות.  מכילהתזכיר 
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עשויה להיות גם השפעה על יציבותו של  ,ללא מעורבות הרגולטור ,כי להפעלת הסמכויות כאמור

 י המפוקח ובמקרים מסוימים גם על המערכת הפיננסית כולה. הגוף הפיננס
  

למערך הסייבר סמכות לפנות לבתי המשפט  ה, ניתנלתזכיר החוק 33עד  27בסעיפים כך למשל, 
ולבקש הוצאת צווים לביצוע פעולות למניעת תקיפת סייבר, לטיפול בה, לביצוע פעולות בחומר 

ו היא כי בטרם יחליט בית המשפט בבקשות כאמור, מחשב לצורך בקרה מדגמית וכיו"ב. עמדתנ
יש להציג בפניו גם את עמדת הרגולטור הפיננסי, שכן החלטותיו עשויות להשפיע על יציבות 

נתונים אשר  ים, נושאעל תיפקוד המשק באופן כלליאף , על תיפקודם והגופים המפוקחים
נים גם לעניין הפעלת סמכות כאמור הדברים נכו. בתחום מומחיותו ואחריותו של הרגולטור

דוגמאות נוספות ניתן  ).36) והפעלת סמכות ללא צו בית משפט (סעיף 35בהסכמת הגוף (סעיף 
  .63- ו )6(18פים בסעי , בין היתר,למצוא

 
, ולקיים את המטרות אשר לשמן הוקם על מנת לאפשר לרגולטור למלא את תפקידו על פי דין

מערך הסייבר יבקש להפעיל את סמכויותיו האמורות  שאם לתקן את הצעת החוק כךנבקש 
כמו כן, נבקש כי  .בהסכמתויובא לידיעתו של הרגולטור ויעשה גוף פיננסי מפוקח, הדבר  כלפי

וכן בטרם הפעלת סמכויות  נתן לרגולטור מעמד פורמאלי במסגרת הדיון בבית המשפטיי
לתזכיר, אשר מקנה לראש  37עיף לא ניתן להסתפק בהוראת ס .רלוונטיות על ידי ראש הממשלה

למקרים בהם נדרשת פעולה של בעל סמכות  מערך הסייבר שיקול דעת בפניה לרגולטור הפיננסי
כדי לאזן בין השיקולים מערך הסייבר אין את הידע או המומחיות הנדרשים מכיוון ש .נוספת

השונים הנוגעים לפעילותו של הגוף הפיננסי וההשלכות אשר עשויות להיות על המערכת 
, הפעלת סמכויות כאמור ללא מעורבות הרגולטור עשויה לפגוע ביציבות הגופים הפיננסית כולה

 . משק כולולגרור השלכות על האף הדבר עשוי ם ולעתים הפיננסיי
 

תזכיר החוק קובע מספר  – הטלת חובות על הרגולטור ללא בחינת התשומות הנדרשות מטעמו  .ג
הוראות אשר חלות באופן ישיר על הרגולטור ומגבילות את פעילותו ביחס למצב הקיים. כמו כן, 

את סדרי העדיפויות של הרגולטור ואת התשומות העומדות  אינו לוקח בחשבוןהוראות יישום 
 . אדםלרשותו, לרבות תקציב וכוח 

  
לתזכיר החוק קובע כי רשות מאסדרת נדרשת למפות את תרחישי הנזק בשל  48סעיף כך למשל, 

יבר בתחום הפעילות שעליו היא אחראית ואת מידת חומרתם בהתאם לשיטה תקיפות סי
  העוסק בסקרים משקיים ומגזריים. 68עוד ראו את סעיף  .שתקבע על ידי מערך הסייבר

  
לתזכיר החוק הקובעת חובות  39עוד נפנה אל הוראת סעיף  – סודיותמסירת מידע וחובות   .ד

ו גוף פיננסי מפוקח מחויב לדווח לרגולטור הפיננסי שלסודיות ואי גילוי. בהקשר זה, נבהיר כי 
אודות אירועים מתחום הסייבר ואודות הטיפול בהם, ולכן לא ניתן להגבילו בעניין זה במסגרת 

 תזכיר החוק, כפי שמוצע.
  

לתזכיר חוק, ובהגדרת "מידע מוגן", אשר אינה מתייחסת  6קושי נוסף בהקשר זה קיים בסעיף 
חובת הסודיות החלה ביחס למידע שהתקבל כדוגמת סודיות מכוח דין אחר, למידע שחלה עליו 

חובת , וכן 1941א לפקודת הבנקאות, 15בפיקוח על הבנקים מאת הגופים המפוקחים לפי סעיף 



  5
ראו סעיפים רלוונטיים . 2008- התשס"ח ,(א) לחוק מערכות תשלומים19סעיף הסודיות מכוח 

   לתזכיר החוק. 70- ו 65, (ה)13), 7(11נוספים בעניין זה, כדוגמת סעיף 
  

תזכיר החוק מבקש לצמצם את הנטל הרגולטורי בהתאם לדברי ההסבר,  – הגדלת הנטל הרגולטורי . 3
המוטל על הגופים המפוקחים בשוק הישראלי. עם זאת, לצערנו, לא רק שהנטל הרגולטורי אינו 

אחד קום לשמר רגולטור מרכזי מוגדל. יוצא, שבמ למעשה, אלא שהוא במסגרת תזכיר החוק מצומצם
מול הגופים הפיננסיים המפוקחים, תזכיר החוק מוסיף רגולטור נוסף על אלה הקיימים, תוך שאינו 

 גוף המפוקח. ה בפעילותם מולמקיים תיאום מספק בין הרגולטורים 
  

נת הרשות להגסמכויות זאת ועוד, קיימת אי בהירות לגבי קו הגבול בין סמכויות מערך הסייבר ו
אשר  2017- התשע"ז ,את תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע)למשל ראו בהקשר זה,  .הפרטיות

זאת, במיוחד לאור הוראות  .קיים חשש לכפילותכך ש ,עוסקות בתחומים הרלוונטיים גם להגנת הסייבר
גנה אשר מקנה סמכויות מסוימות לראש המערך, בין היתר, "לצורך הלתזכיר החוק, סימן ד' בפרק ג' 

עוד ראו את הגדרת המונח "נכס חיוני" בתזכיר החוק, אשר כוללת מניעת פגיעה על הפרטיות". 
  . , ואת הגדרת המונח "הגנת הסייבר" הכוללת פעולות אבטחת מידעמשמעותית בפרטיות

  
ריבוי הרגולטורים וההוראות השונות, וכן מתן שיקול דעת רחב בהפעלת הסמכויות לפי תזכיר החוק, 

  . ולהשפיע על התפתחותו להגביר את חוסר הוודאות הקיים בשוק הפיננסי םיעשוי
  

תזכיר החוק עולה חשש כי הפגיעה נוסף על האמור לעיל, מ – זכויות היסוד של אזרחי מדינת ישראל . 4
בזכויות היסוד אינה עומדת בדרישות פסקת ההגבלה, בדגש על מבחן המידתיות. כך למשל, הסמכויות 

התאם לפרק ג' להצעת החוק הן סמכויות גורפות בכל הנוגע לפגיעה הפוטנציאלית המוקנות למערך ב
בזכויות היסוד, כדוגמת הזכות לפרטיות; ההגדרה של "איום סייבר" כוללת כל סיכון להתרחשות 
תקיפת סייבר, אינה מכילה מדד של סבירות או ממשיות האיום ואף לא מדד הנוגע להיקף הנזק; לא 

וק אבחנה מספקת בין סמכויות הנתונות בשגרה ובין אלה שנתונות בשעת חירום; אין נערכה בתזכיר הח
התייחסות לאיזון הנדרש מול נזקים אחרים, כדוגמת פגיעה בפרטיות או נזקים לגופים עסקיים, כמו גם 
חובות סודיות החלות מכוח חוק ספציפי ביחס לגוף מסויים; דוגמא בולטת נוספת נוגעת לסמכות 

להקנות למערך הסייבר בקביעת התוספת הראשונה לחוק לעניין שימוש במידע שנמסר למערך שמבוקש 
). על רקע זה, בנק ישראל סבור כי נדרשת בחינה נוספת של 41כראיה כנגד מוסרו בהליך פלילי (סעיף 

  חלק מן הסמכויות אותן מוצע להקנות למערך הסייבר וזאת מנקודת מבט חוקתית.  
 

בסוגיות העקרוניות  תזכיר החוק, עמדתנו התמקדהבעל מנת להקל על הדיון כי  נבהירהזהירות, למען 
, כפי שעשינו אחד מהסעיפים. ככל שהדבר נדרש, נוכל להעביר גם התייחסות פרטנית לכל בשלב זה ותעוררתשמ

ת שנוכל על מנ לאור ההערות העקרוניות המפורטות לעיל, נודה לכם עבור קיום פגישה בנושא. בתחילת השנה
  .ואחריותו בן את הדברים ולוודא כי יתקיים שיתוף פעולה פורה בין הגופים, כל אחד לפי תפקידיולל

  
  
                                   בברכה,       

      המחלקה המשפטית, בנק ישראל
                                                                           

                                                                                                     
  העתק: רשימת תפוצה




