
 

 עמית שלום,
 

, אני מבקש להוסיף מספר הערות 26/7-תקיים במשרדכם ביום חמישי הבהמשך למפגש שה

 והתייחסויות.

 

. תזכיר חוק הסייבר מבטא את הצרכים שיש לגוף ממלכתי שתפקידו לפעול להגנת הסייבר 1

ברמה הלאומית כדי להקל על מילוי תפקידו אולם נראה כי מתוך רצון להקל על גוף ההגנה 

ר מקלים ראש בזכויותיו ובצרכיו של האזרח, בית העסק הקטן או נקבעו יכולות ומנגנונים אש

 הארגון שבחצרותיו יש חשד להתרחשות של תקיפת סייבר.

 

. ההערות שאני מבקש להעלות אינן מתייחסות לסעיף זה או אחר אלא הינן הערות עקרוניות 2

 לתפיסה המובאת בתזכיר הצעת החוק.

 

רחשויות מהירות ברשת הנתקפת ובחוסר וודאות אם בהת . תקיפות סייבר מטיבן מאופיינות3

בכלל יש תקיפה )"תקלה או חבלה"( וכן בשיוך של האירוע לגורם תקיפה. בבואכם לגוף 

כי יש תקיפה על הגוף או לא יהיה   שהגוף לא יקבל את דעת המערך  האפשרות נתקף תיתכן

ת כיום יש לראש המערך מעוניין בהתערבות של אנשי המערך. בהצעת החוק כפי שהיא מנוסח

שעות גם ללא צו של בית משפט. חלק מהפעולות  24יכולת לכפות את הטיפול למשך זמן של 

על ידי אנשי המערך בזמן הזה יכולות לפגוע באופן בלתי הפיך באינטרסים של   שיבוצעו

גוף הגוף, אם זה על ידי חשיפה של מידע לעיני אנשי המערך, או פגיעה בזמינות של שירותי ה

או פגיעה במוניטין שלו. צריכה להיות לגוף אפשרות לעכב את הפעולות האלה עד לקבלת צו 

או מערכות מסוימות שלו מחיבורי   בית משפט. "מחיר" העיכוב יכול להיות ניתוקו של הגוף

 התקשורת לעולם החיצון עד למתן צו של בית משפט או סירוב למתן צו.

 

עלים לטיפול בתקיפה בגוף כלשהו,הנחיותיהם או פו  . כאשר אנשי מערך הסייבר4

לגרום לגוף נזק תפעולי, כספי או מוניטיני. אין בתזכיר הצעת החוק   פעולותיהם עלולות

התייחסות ללקיחת אחריות מלאה על כל השלכותיה המשפטיות והכספיות במקרה של גרימת 

 וף שנפגע.נזק כתוצאה מפעולת או הנחית אנשי המערך ופיצוי מהיר ומלא לג

 

"גוף ביטחוני מבצעי" אך -. לאורך תזכיר הצעת החוק מוגדר מערך הסייבר מספר פעמים כ5

-אין הסבר מספק מה משמעות ההגדרה ומה מטרתה. אילו זכויות או הרשאות פעולה ניתנות ל

 "גוף ביטחוני מבצעי" ובאילו תחומים?

 

 בברכה,

 

 שוקי פלג

 

 




