
 התייחסויות  /השינויים המוצעים בתזכיר החוק  הערות הציבור שהתקבלו לפרק הרגולטורי
ות למערך הסייבר התזכיר מייצר סמכוי

עת של הרשות להתערב בשיקול הד
 המאסדרת 

אינטרסים ציבורים או רשויות מאסדרות מופקדות על 
)פיננסים, בריאות הגנת הסביבה(, והתזכיר לא מחליף  חיונים

 או משפיע על שיקול דעתן בתחומים מקצועיים אלה. 
 

ם ישל חשיפתם של אותם אינטרסים חיוני אופן האיתור
, נובעים ואופן ההתמודדות עם סיכונים אלהלסיכוני הסייבר, 

 מתורת ההגנה בסייבר.
 

מית אחת הרעיון המסדר הוא שהשיטה תהיה שיטה לאו
בתחום הגנת הסייבר, ולא יהיה "מגדל בבל" של שיטות הגנת 

 סייבר, כתלות ברשות המאסדרת. 
בנושא, יש מגמה של האחדה  2443מאז החלטת הממשלה 

וסטנדטריזציה בשפת הסייבר, מה שמקדם הטמעה טובה 
 יותר במשק.

התזכיר מייצר אי בהירות  של הגופים 
קחים למול הרשויות המאסדרות והמפ

 ומיקום מערך הסייבר 

התזכיר לא משנה את סמכויות הרשויות המאסדרות. הן 
ממשיכות להיות הממשק הישיר למול הגופים המפוקחים. 
מערך הסייבר לא פועל ישירות מול גופים מפוקחים בתחום 

 האסדרה. 
 
 

בנוסף, בהמשך לעבודת המטה שנעשית במשרד ראש 
רשות מאסדרת התזכיר קובע מנגנון לקביעת הממשלה, 

יים שיתוף פעולה בין רשויות והאופן בו יתק מובילה
 ות הפועלות באותו תחום. מאסדר
חודד הסעיף שעוסק בקביעת המנגנון ביחס לארגונים  ,כמו כן

מסוג מסוים שלגביהם ספצפית יש חשש שתהיה חפיפה או 
את  במקרים אלו ראש הממשלה יקבע סתירה אפשרית.

  הרשות המאסדרת. 
בקשה להחרגה של רשויות מאסדרות 
מסויימות שיש להן מומחיות יחסית בתחום 

 הגנת הסייבר 

מערך הסייבר פועל מול הרשויות המאסדרות, והן פועלות מול 
 הארגונים עליהן הן מפקחות. 

 
התפיסה מבוססת על קיומו של מוקד ידע ברשות המאסדרת 

ניהול הסיכונים בסייבר לבין  לצורך סינכרון בין תפיסת
 האינטרסים הציבורים עליהן מופקדת הרשות המאסדרת. 

 
רשויות מאסדרת שיש להן מומחיות בתחום הגנת הסייבר 
יוכלו לממש ביתר קלות את האחריות שלהן למניעת תרחישי 

 סייבר שמסכנים את האינטרסים עליהם הם מופקדים.
 

הרשויות המאסדרות הקמת יחידת הכוונה מגזריות אצל 
נועדה לפתח ולחזק את הידע והיכולות ליצירת הוראות 
והנחיות להגנת סייבר באופן התואם את סמכויותיהן ואת 

 . םעל ידארגונים המפוקחים ה
 
 
 

נדרשת התייחסות לידע שנצבר במשק ביחס 
 לעקרונות העל לאסדרה 

תחת עקרונות העל להסדרה הוספה התייחסות לקיומם של 
תקנים או הסדרים משקיים או מגזריים בנושא המוסדר 

 שפותחו בידי עקרונות המגזר הפרטי. 
כמו כן הוספה התייחסות להבדל בין דפוסי פעילות של עסקים 

 קטנים ובינוניים. 
 


