
  על המשימה, האתגרים, הערכים והשותפים לדרךמרעיון לתזכיר: 

 

"(, תזכיר החוק"  –)להלן  2019 –תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי, התשע"ח 

 .20.6.2018להערות הציבור ביום פורסם 

בתחום הסייבר ומשלים את המהלך של הקמת  לממש את החלטות הממשלהתזכיר החוק נועד 

 במסגרת תפיסה לאומית. הסייבר הלאומי והסדרת סמכויותיו מערך 

והממשקים שבינו לבין  היבטים מרכזיים הנוגעים לפעילות מערך הסייברחמישה  התזכיר מסדיר

 : המרחב האזרחי

גנה על מרחב הסייבר וקידום ישראל כמובילה עולמית בתחום ה - ייעודו של מערך הסייבר .א

 הסייבר 

 –טכנולוגי  –מסדיר מאפייניו הייחודיים של מערך הסייבר כגוף ביטחוני  – הפרק הארגוני .ב

 מבצעי 

מסדיר את סמכויות המערך הנדרשות לאיתור תקיפות סייבר  – הפרק האופרטיבי .ג

  .והתמודדות עמן

את פעילות המערך ברמת האסדרה הלאומית כמי שאמון על מסדיר  – הפרק הרגולטורי .ד

 העלאת רמת החוסן של מגזרי המשק השונים.

  קביעת הממשק שבין הגנת הסייבר לפרטיות.  – הסדרים הנוגעים לגופים אזרחים .ה

שמירה על תוך נובע מהצורך לייצר מסגרת משפטית ודאית וברורה  ,בתחום זההאתגר החקיקתי 

דינאמית ומאפשרת מענים הולמים לאתגרים טכנולוגים ובטחונים משתנים. אתגר זכויות אדם אך 

זה בא לידי ביטוי גם ברצון לשמור את החוק "ניטרלי טכנולוגית" באופן שמאפשר יישום בידי אנשי 

 טכנולוגיה בתוך מסגרת משפטית מוגדרת.

תפיסות הגנת סייבר טכנולוגית זו, יש חשיבות רבה להתחשבות ב-לצורך פיתוח מסגרת משפטית

טכנולוגיה בחקיקה, באופן הסדרת הנושא בעולם,  ות, בלקחים שנלמדים מהסדרת תחומימקובל

 בעיון אקדמי וכמובן שיח ציבורי ומקצוע. 

התקיים שיח מקצועי, אקדמי כחלק מפעילות מערך הסייבר ובפרט בעת הליך הכנת התזכיר, 

רה של פורומים. במסגרת מפגשים אלה הוצגו וציבורי אודות ההסדרים המוצעים בתזכיר, בשו

אינטרסים מגוונים ביחס להגנת הסייבר, הביטחון הלאומי, הפרטיות, תפיסת ההסדרה המשפטית 

 הנדרשת ועוד.

ארגונים  בעלותלהידוק שיתופי הפעולה והשיח עם מדינות שותפות רך הסייבר במקביל פעל מע

מתוך הבנה שהאתגרים בתחום  ,זאתדמוקרטיות.  ותלמערך הסייבר, הפועלים בתוך מדינמקבילים 

. השיח עסק בליבון האתגרים, השוואת הטכנולוגיתהשפה דומים, כמו גם חקיקת הסייבר 

שייצר המערך עם כלל  האינטימיאלו והשיח  שותפויות .רות המשפטיות ויצירת שיתופי פעולהגהמס

 . 2018יוני כיר ולפרסומו להערות הציבור בחודש תזההגורמים האמורים הוביל להבשלת נוסח 

 40-נקלטו עד כה כ . לתזכירהציבור ומשרדי הממשלה  דש יוני החלו להתקבל הערותהחל מחו

. בין הגורמים שהעבירו בהיבטים אופרטיבייםו בהיבטי הרגולציהשעסקו בעיקר  תגובות והערות 
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 קליניקותללא כוונת רווח,  מוסדות משרדי ממשלה, רגולטורים, תשתיות קריטיות התייחסויות:

 פרטיים.  ואף אזרחים

מפגשים עם  30 -במסגרת זו, קיים מערך הסייבר למעלה מלעיבוד ההערות, ו מערך הסייבר פעל

שניתן לכתוב  המפורט יותר מז.  בנוסף איפשר שיח זה דיון לבן את ההערותלגורמים שונים במטרה 

בנוסף השתתפו נציגי מערך  .פרקי החוקבדברי הסבר לתזכיר, על הרקע המקצועי והנחות היסוד ל

 .רות שונות, משרדי עורכי דין, משרדי ממשלהר בפאנלים ודיונים באקדמיה, בחבהסייב

שינויים המייצרים חקיקה טכנולוגית  ולהטמעתכל אלו הובילו להבשלת נוסח תזכיר החוק 

במסגרת מתקדמת המאפשרת למערך הסייבר לממש את ייעודו בהגנה על הביטחון הלאומי, 

 משפטית מאוזנת ומידתית. 

 

     

 


