
הפרק האופרטיבי: מסדיר את הסמכויות הנדרשות למערך הסייבר הלאומי לאיתור תקיפת סייבר 
 ולטיפול בה.

 

 

 

 

 

 הערות לפרק האופרטיבי השינויים שבוצעו בפרק האופרטיבי
 נטרי מאין מנגנון של פיקוח פרל הוספה הגדרה לוועדת כנסת

 הוספו הגדרות טכנולוגיות משפטיות
הוספו עקרונות כללים כדי לממש את ההבחנה בין מידע ממוחשב על 

 תקיפות למידע אחר

מה בין "הגנת הסייבר" לבין 
חדירה לחומר  חיפוש במחשבים,

 מחשב והאזנת סתר
 יובהר כי הסמכויות של המערך נועדו לאפשר לו לבצע פעולות באופן כללי

 הפעולות טעונות הסכמה
 הוגדרו מקרים בהם ניתן לתת הוראות ללא הסכמה

 הובהר כי במקרים שבהם הארגון לא מסכים תידרש פנייה לבית המשפט
 תפיסת חפצים ללא הסכמה טעונה הסכמה

 כניסה לבית פרטי טעונה הסכמה
 

פעולת מערך הסייבר צריכה להיות 
בדרך כלל בהסכמה של הארגון בו 

 הוא פועל

תוקנה ההגדרה של אינטרס חיוני בתזכיר החוק, באופן בו מוגדרת מידת 
הסיכון שנשקפת לאינטרס הציבורי בכל אחד מהפרקים )רגולטורי 

 ואופרטיבי( והסמכויות המתבקשות בהתאם. 

יצד מגדירים את רף הסיכון כ
הנשקף מפגיעה באינטרס חיוני 

באופן שמצדיק להפעיל סמכויות 
 לפי הפרק האופרטיבי 

בוצע שינוי בהגדרת מונחי היסוד באופן בו תכלית ההפעלה של מערך הגילוי 
 והזיהוי מוגדרת בבירור ובאופן בו איסוף המידע ממוקד יותר.

התקנות יסדירו את  –נקבע כי תקנות לפי הפרק יהיו תנאי להפעלתו 
הטכנולוגיות בבסיס מערך הגילוי והזיהוי ויישמו את עקרונות עיצוב 

 לפרטיות
מוצע לכתוב במפורש כי מערך הגילוי והזיהוי לא ישמש למימוש צווי 

 האזנת סתר לאדם

כיצד מונעים שימוש לרעה במערך 
 הגילוי והזיהוי 

ר במפורש שלא יעשה שימוש במערך הגילוי והזיהוי למטרת איסוף הוגד
 מידע מוגן אלא למטרת הגנת סייבר בלבד.

סמכויות מערך הגילוי והזיהוי הן סמכויות שעניינן סמכות לקבל ולאסוף 
 מידע ואין בצידן יכולת כפייה או חיוב. 

חשש מאיסוף רחב של מידע על ידי 
 מערך הגילוי והזיהוי  

הוסף הסדר לפיו נציג מוסמך מטעם הארגון יוכל בכל עת לראות את המידע 
הנאסף, במטרה להגביר את השקיפות כלפי הארגונים. סעיף זה יסוייג רק 

 בשל נסיבות מקצועיות או מבצעיות והכל כפי שיקבע בתקנות. 

נדרשת הגברת שקיפות למול 
הארגון שביחס אליו פועל מערך 

 הגילוי והזיהוי 
ע כי ייקבעו תקנות וכללים בהם תוסדר פעילות איסוף, עיבוד שמירה נקב

וביעור של חומר שנאסף במסגרת מערך הגילוי והזיהוי. קביעת כללים אלו 
 ועדת כנסת. והתקנות הוכפפה לאישור בידי ו

הצורך בקביעת התקנות נובע מעצם העובדה ששינויים והתפתחויות בתחום 
רך להותיר גמישות ביכולת לבצע תיקוני זה קורים באופן תדיר, ויש צו

 חקיקה מקום בו יש פיתרונות טכנולוגיים חדשניים. 

אי בהירות באשר לאופן איסוף 
ועיבוד המידע ומה הכללים 
 לשמירה על המידע שנאסף

כאשר אין הקריטריונים ביחס להפעלת סמכות כלפי הארגון הוגדרו 
 . הסכמה, תוך הפנייה לרמת החומרה של התקיפה

כיצד מגדירים את הרף הנדרש 
להפעלת סמכות לטיפול בתקיפות 

 ואיומי סייבר
הוסף סייג לפיו הפעלת סמכות בידי מומחה תעשה באמצעות מומחה שהינו 

עובד הארגון או פועל מטעמו אלא אם לא ניתן להשיג באופן סביר את 
 תכלית הפעולה בפרק הזמן שיש לבצעה. 

נגישות גורמים למידע המצוי 
 רגון בא

ברירת המחדל הינה שפעילות  הוספה התייחסות מפורשת בתזכיר לפיה
במערכות הארגון תבוצע בידי איש מקצוע מטעמו, אלא אם הדבר מסכל 

 את ביצוע הפעולה.

לבצע פעולות נדרש לאפשר לארגון 
בטרם התערבות מערך בעצמו 

 הסייבר 
התאם לסעיף הוסף סעיף שעניינו הודעה לארגון שהוא מושא לתקיפה. ב

המוצע, גורם מוסמך יודיע לארגון שהוא מושא לתקיפה ככל שאין בכך כדי 
 למנוע פעילות הגנת סייבר. 

יש להוסיף חובת יידוע ארגון על 
 תקיפת סייבר 


