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 "ח תמוז, תשע"חכ תאריך:       

 2018יולי,  11 

  1408 מס' תיק:

 008-2018-00015683 סימוכין:

 דואר רשום ודוא"ל באמצעות:

 

 לכבוד

 מנכ"ל משותף

 משנה למנכ"ל

 מ"שעיו

 איתוראן איתור ושליטה בע"מ

 אזור 3השקמה 

 

 א.נ.,

 1981 -הפרה של חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  הנדון:
 4.7.18, מכתבכם מיום 4.6.18מכתבנו מיום  סימוכין

 

קיימה הליך  (הרשות -הפרטיות במשרד המשפטים )להלן להגנת  שותבר האכיפהמחלקת  .1

בסעיף ( ולמפקחים הרשם -לרשם מאגרי מידע )להלן הסמכות המוקנית  פיקוח מתוקף

אבטחה חמור אירוע  ( לבירורהחוק -)להלן  1981-הגנת הפרטיות, התשמ"א לחוק( 1)ה10

בטחת תקנות א -)להלן  2017-הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז תקנותכהגדרתו ב

(, החברה -)להלן  איתוראן איתור ושליטה בע"מ( ודלף מידע אישי רגיש מאתר חברת ידעמה

 )ד( לתקנות אבטחת המידע.11חה חמור מכח תקנה לרבות הפרת חובת הדיווח על אירוע אבט

-2018)סימוכין  4.6.2018וצעו על ידי הרשות מפורטות במכתבנו מיום פעולות הפיקוח אשר ב .2

פנייתו המקורית של כתב (, ובכללן פירוט הודעה בדבר הפרה לכאורה –)להלן  (00013405

לחברה ולרשות, בדיקותיהם וממצאיהם של מומחי  9.5.2018עיתון דה מרקר בתאריך 

אבטחת המידע של הרשות, חולשות האבטחה שנמצאו בשרתי החברה אשר איפשרו כניסה 

לדפי המשתמש הפרטיים של לקוחות החברה, וצפייה במידע האישי שלהם, לרבות שמם 

הטלפון, מספר תעודת הזהות, מספר לוחית הזיהוי ברכב, מספר  המלא, כתובתם, מספר

שלדת הרכב, חשבוניות לקוח, מספר חשבון בנק, ספרות אחרונות של כרטיס האשראי, מידע 

אודות תנועת הרכב והיסטוריית מיקומים ונסיעות ואף "מיקום חי" בזמן אמת של הלקוח 

שנעשה  החיפוש והליך ,החברהנשי (, הקשר הישיר של הרשות עם אשדלףהמידע  -)להלן 

 48701-05-18במסגרת תיק מס' שהוצא צו חיפוש מתוקף  25.5.2018ביום  במשרדי החברה

 בית משפט השלום בת"א.ב
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כי לחברה נודע על עה על הפרה לכאורה, לרבות העובדה גם ממצאי הפיקוח פורטו בהוד .3

האירוע אותו העבירה  תחקיר, (האירוע - להלן) 2018למאי  9 -ביום רביעי האודות האירוע 

 חשוב לציין כי האירוע התרחש יום לאחר שנכנסו לתוקף תקנותהחברה, בו היא מציינת כי "

וניתוח פעילות ( PTבדיקות חדירה ) ותח"דואבטחת המידע", פעולות המנע שביצעה החברה, 

  –כי ממצאי הפיקוח מפרטים   .הגורם הפורץ במסגרת האירוע

אולם התקיפה לא  ,צעו מספר מתקפות על אתר החברהוב, 9.5.2018, ועביום האיר .3.1

 זוהתה ולא נשלחו התראות למנהלי המערכת בזמן אמת.

ביום המערכות, בוצעה  פגיעותהמתקפות אשר בדקו את הצלחת בהמשך ובעקבות  .3.2

, אשר התאפשרה נוכח העובדה כי המערכת לא JSהרצת קוד מסוג תקיפת  12.5.2018

בדיקת קלטים לפני הגעתם לבסיס  לא סיפקהו דולוגית קוד מאובטחבמתונכתבה 

 .הנתונים

שליפת מידע מבסיסי נתונים החשופים  תוניסיונומתקפות לא דיווחה על גם המערכת  .3.3

 .למנהלי המערכת על כך ההתריעלא חסמה/ולאתר החברה 

ניתוח מידע המופיע בלוגים אשר תאפשר לא יושמה מערכת במערכות החברה  .3.4

, לשם מתן התראה למנהלי המערכת על אירועי שאילתות שהורצוההמכילים את 

 אבטחת מידע. 

, אך 2018למאי  9 -ביום רביעי ההחברה ידעה על אירוע האבטחה החמור והיקפו כבר  .3.5

 בניגוד להוראות תקנות אבטחת המידע לא דיווחה על כך לרשות כנדרש.

 

 

  :טענות החברה .4

 –)להלן  החברה, ע"י ב"כ, את תשובתה להודעת ההפרה לכאורההעבירה  4.7.2018ביום 

 (, בו היא מפרטת את טענותיה.תשובה להודעה

טוענת החברה בתשובה להודעה כי האירוע אינו עולה לכדי אירוע אבטחה חמור כמוגדר  .5

 בתקנות אבטחת המידע, שכן מרביתו התרחש טרם כניסתן של תקנות אבטחת המידע לתוקף.

 -ו 4.5, 1.5, 30.4למערכות החברה בתאריכים אכן עולה כי הפורץ נכנס מן הממצאים  .5.1

, ואין חולק כי חלק מפעולות אלה אירעו טרם לכניסתן של תקנות אבטחת המידע 12.5

 (; 8.5.2018לתוקף )

אך אין לפריצות מוקדמות אלה נפקות באשר לתחולת התקנות, שכן מועד היוודע  .5.2

לה על כך על ידי דווח , עת 9.5.2018 יה בתאריךקרות אירוע אבטחת המידע לחברה ה

 ,הסייברמערך מרקר, ובהמשך עת קיבלה את פניותיה של הרשות ושל -כתב דה

 ;לתוקף כניסתן לאחר גםחלק מפעולותיו של הפורץ היו  ממילאו
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היתה  -כפי שהיא מפורטת בהודעה בדבר הפרה לכאורה  –והרי פגיעותה של המערכת  .5.3

קיימת זמן רב עוד לפני שביצע הפורץ את כניסתו למערכות החברה, וייתכן כי לפני 

שביצע הפורץ את זממו במאגרי המידע של החברה, פורצים אחרים עשו פעולות דומות 

 –ין אם לאו בין אם היו וב –בלא הרשאה במידע לקוחותיה. אך אין לפעולות כאלה 

השלכה בדבר ארוע האבטחה דנן, שכן עם קבלת הדיווח על ידי החברה, וידיעתה בפועל 

ברגע זה בשלה חובתה לעמוד בדרישות  –על התהוותו של אירוע אבטחה חמור 

התקנות, ובין היתר לדווח לרשם באופן מיידי על קרות אירוע אבטחה חמור כנדרש 

)א( לתקנות הקובע כי בעל מאגר אחראי 11ע' ( )בדומה להוראות ס1)ד()11בתקנה 

 אירוע המעלה חשש לשימוש במידע בלא הרשאה(. התגלהבתיעוד כל מקרה שבו 

עוד טוענת החברה כי האירוע אינו עולה לכדי אירוע אבטחה חמור, שכן המדובר בבדיקת  .6

 היתכנות.

ל האבטחה החמור כא עהתייחסותה של החברה לפורץ כאל "גורם בודק" ולאירו .6.1

 "בדיקת התכנות נקודתית" אין לה מקום;

הרשות מודעת לכך שהיערכותה של כל חברה לשם עמידה בדרישות תקנות אבטחת  .6.2

 המידע הינה מורכבת.

-תקנות אבטחת המידע שנה שלמה לפני כניסתן לתוקף בפורסמו לשם כך בדיוק 

את  ולפיכך אין מקום לקבל את טענת החברה כי החלה אך טרם השלימה 8.5.2018

היערכותה לתקנות כפי שאין מקום לקבל טענה של כל ארגון אחר שנערך לכניסתו 

חובת לתוקף של חוק מסוים אך לא השלים את ההערכות בהתאם לדרישות החוק. 

באשר לחובת הדיווח אשר  1הדיווח קבועה כאמור בתקנות ולפיכך מדיניות הרשות

מורידה או מעלה מחובה זו. אינה פורסמה ימים מספר טרם כניסת התקנות לתוקף 

דווקא כחברה אשר נמצאת בתהליך של הטמעת התקנות ומקבלת ליווי משפטי צמוד 

להטמעה זו, היא אמורה להיות מודעת לכלל דרישות התקנות, אף אם לא הטמיעה את 

 כולן. 

הרשות אינה מקבלת את טענת החברה כי קיימה את חובת הדיווח בכך שדבר האירוע  .6.3

 קשורת או תוקשר אל מול גופים רגולטוריים אחרים. כבר פורסם בת

מטרת הדיווח במקרה של אירוע אבטחה חמור אל הרשות אינו נוגע לחובות אחרות של 

החברה, לדיווחים אחרים שביצעה )באופן וולונטרי או אחר(, ולפרסומים בתקשורת או 

צורך במדיה אשר היא יזמה או שלא יזמה. פרסומים כאלה אינם ממלאים את ה

ואשר נועד לשמירה על זכויותיהם של נושאי המידע  –המוגדר בתקנות אבטחת המידע 

לקוחותיה של החברה, וודאי אין הם שלמים ומפורטים דיים כדי לשמור על זכויות  –

 אלה, ובכל מקרה אינם מוגדרים בחוק או בתקנות. 

                                                           

 .מדיניות הרשות להגנת הפרטיות בנוגע לקבלת דיווח אירוע אבטחה חמור -קישור  1

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/reporting_policy/he/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A2%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94%20%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/reporting_policy/he/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA%20-%20%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A2%20%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94%20%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8.pdf
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וכי האירוע  ינוניתעוד טוענת החברה כי רמת האבטחה החלה על מאגר המידע שלה הינה ב .7

אינו עולה לכדי אירוע אבטחה חמור כי לא התבצעה פגיעה בשלמות המידע ו/או כי המידע 

 שנחשף היה מזערי.

מאגר המידע של החברה כולל מידע על נכסיו של אדם, התחייבויותיו הכלכליות וצנעת  .7.1

, לכאורה הפרה בדבר הודעהלעיל וכן ב 2חייו האישיים של אדם, כפי שפורט בסעיף 

ולפיכך טענותיה של החברה על כי אין המדובר במאגר הנכלל במסגרת הוראות סע' 

למעלה מן הצורך יצוין כי נדחות.  -( לתוספת הראשונה לתקנות אבטחת המידע 3)1

מספר תעודת הזהות של הלקוחות שהוחזק במאגר, משמש כ"מפתח" חד ערכי ובלתי 

ש על הלקוחות, ולכן גם כשלעצמו מצדיק ניתן לשינוי לסוגים שונים של מידע רגי

מאגר זה כולל מידע אישי אודות להחיל על המאגר את רמת האבטחה הבינונית. 

לתקנות אבטחת  1אנשים ומעלה. נוכח האמור לעיל ובהתאם לקבוע בתקנה  100,000

לתוספת השנייה לתקנות, רמת האבטחה החלה על מאגר המידע  1מידע ולהוראות סע' 

 .האבטחה הגבוההרמת הינה 

משכך היקף הנזק אליו מתייחסת החברה אינו רלוונטי, שכן אירוע אבטחה חמור  .7.2

במאגר מידע שחלה עליו רמת אבטחה גבוהה, כולל כל אירוע שנעשה בו שימוש במידע 

((, להבדיל מדרישת התקנות לאירוע שנעשה בו שימוש 1)1מן המאגר בלא הרשאה )תק' 

 ((.2)1ה של מאגר ברמת אבטחה בינונית )תק' מן המאגר, במקר בחלק מהותי

יתר על כן, הסתמכות החברה על מטרותיו של הפורץ, אשר "לא התכוון לגנוב מידע"  .7.3

אלא רק להסב את תשומת לב החברה לפגמי אבטחת המידע של החברה, הינה נאיבית, 

 שכן אין לחברה מושג מהן מטרותיו האמתיות של הפורץ, מהו המידע אליו נחשף או

, ומכל מקום איננה רלבנטית לאור נוסח התקנות מלבד אמרותיו של צד שלישי –נטל 

. הרשות מקווה מאד שתקוותיה של החברה יתאמתו וכי והתכלית החקיקתית שלהן

לא יתגלה מידע שדלף ממאגרי החברה בעוד חודשים כשהוא עומד למכירה, אך לא 

מידת "כשרותו" של הפורץ או של לרשות ולא לחברה ואף לא לכתב העיתון מידע בדבר 

 מטרותיו או בדבר מעשיו בפועל.

 

 

 :מסקנות הפיקוח .8

 

עם קרות האירוע ובהיותו אירוע אבטחה חמור, לא עמדה החברה בחובתה להודיע  .8.1

באופן מיידי לרשם על קרות אירוע האבטחה החמור, או על הצעדים שנקטה בעקבות 

 מידע.אבטחת ה לתקנות)ד( 11בתקנה האירוע, כנדרש 
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 2, כנדרש בתקנה היה בידי החברה מסמך הגדרות מאגר מעודכןלא האירוע, במועד  .8.2

 . אבטחת המידע לתקנות

 

היה לחברה נוהל אבטחת מידע, אשר יכלול את ההוראות בעניין לא האירוע, במועד  .8.3

האבטחה הפיזית והסביבתית של מאגר המידע, הרשאות הגישה וההוראות למורשי 

אמצעי ההגנה של מאגר המידע, הסיכונים  ע, פירוט ואופן הפעלתהגישה למאגר המיד

להם חשוף המידע שבמאגר המידע ואופן הטיפול בהם , ואופן ההתמודדות של החברה 

אבטחת המידע ממאגר ברמת  לתקנות 4, כנדרש בתקנה עם אירועי אבטחת מידע

 . אבטחה גבוהה

אשר לא אושר על ידי ועדת קיומה של טיוטת נוהל כזה, כמפורט בתשובה להודעה, 

 היגוי אבטחת המידע של החברה אינו מספק את דרישת תקנות אבטחת המידע.

היה לחברה נוהל אבטחת מידע, אשר יכלול את ההוראות בעניין לא האירוע, במועד  .8.4

אמצעי הזיהוי והאימות לגישה למאגר המידע, אופן הבקרה על השימוש בו, והוראות 

, כנדרש ת, גיבוי הנתונים וביצוע פעולות פיתוח במאגר המידעלעניין ביקורות תקופתיו

 .אבטחת המידע לתקנות )ד(4בתקנה 

 

החזיקה מסמך מעודכן של מבנה מאגר המידע ורשימת לא האירוע, החברה במועד  .8.5

 . אבטחת המידע לתקנות )א(5, כנדרש בתקנה מצאי של מערכותיו

 

אשר יכלול הוראות בדבר הגישה  היה לחברה נוהל אבטחת מידע,לא האירוע, במועד  .8.6

למאגר ולמערכות המאגר, ובכללן את אופן הזיהוי בהתייחס לחוזק הסיסמא, למספר 

השגויים, לתדירות החלפת הסיסמאות ולאופן הטיפול בתקלות הקשורות  תהניסיונו

אבטחת המידע ממאגר ברמת אבטחה  לתקנות( 2)ב()9, כנדרש בתקנה באימות זהות

 . גבוהה

 

ניהלה מנגנון תיעוד אוטומטי שיאפשר ביקורת על הגישה לא האירוע, החברה במועד  .8.7

 10, כנדרש בתקנה למערכות מאגר המידע, ולא קבעה נוהל בדיקה לנתוני התיעוד

 . אבטחת המידע לתקנות

 

האירוע, החברה חיברה את מערכות מאגר המידע לרשת האינטרנט בלא במועד  .8.8

ירה לא מורשית או מפני תוכנות המסוגלות התקנת אמצעי הגנה מתאימים מפני חד

 . אבטחת המידע לתקנות )א(14תקנה בניגוד להוראות , לגרום נזק או שיבוש
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האחריות על אבטחת המידע במאגרי מידע אישי מוטלת על בעל המאגר,  ,לחוק 17לפי סעיף  .9

להוראות החוק ותקנות אבטחת מחזיק המאגר ומנהל המאגר, ועליהם לקיימה בהתאם 

 .  מידעה

תקנות לחוק וכן את  17 ףהפרה את סעי החברהמממצאי ומסקנות הפיקוח עולה,  כי לפיכך,  .10

 .)א( לתקנות אבטחת המידע14 -)ד( ו11, 10(, 2)ב()9)א(, 5, 4, 2

 כדלקמן: החברה, נדרשת פעולה מתקנת של וכמפורט בהודעה בדבר הפרה לכאורה בנוסף .11

אבטחת המידע כנדרש ממאגר מידע ברמת החברה לעמוד בכלל דרישת תקנות על  .11.1

 האבטחה הגבוהה.

מקפת לעמידה  , תוכנית26.8.2018ליום יום ועד  45על החברה להעביר לרשות, בתוך  .11.2

בכל הוראות תקנות אבטחת המידע על כלל מערכות החברה, חתומה בידי מנכ"ל 

ם לביצוע החברה, אשר תכלול לוחות זמנים ואבני דרך, משימות לביצוע ובעלי תפקידי

 המשימות ולבקרה עליהן.

באמצעות ובדיקות חדירות סקר סיכונים תוכנית זו תכלול בין היתר את ביצועו של 

מערכות הגנה, ניטור, בקרה של  ומןייש, חברה המתמחה בתחום בדיקות אבטחה

 ועמידה ביתר דרישות החוק.  והתרעה על אירועי אבטחת מידע

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 עו"ד ,עלי קלדרון

 הממונה על הפיקוח
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