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משמשת כרגולטור של הזכות לפרטיות בתחום הגנת המידע האישי במרחב
הדיגיטלי. משימתה העיקרית היא קידום ציות של כל גוף במשק הישראלי,
פרטי וציבורי כאחד, אשר מחזיק או מעבד מידע אישי על אודות אנשים,

לחוק הגנת הפרטיות ולתקנות מכוחו. 
 

הרשות פועלת להשגת מטרה זו, בין היתר, באמצעות רגולציה, אכיפה
מנהלית, אכיפה פלילית ופיקוחי רוחב (Audit) על כלל הגופים בישראל –

פרטיים וציבוריים - המחזיקים או המעבדים מידע אישי דיגיטלי. 

הרשות להגנת הפרטיות

1

על הרשות ופועלה

תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) חלות על כלל מגזרי המשק בישראל,
פרטי וציבורי כאחד, וקובעות עקרונות ודרישות אבטחת מידע ברורות,
בהתאם לרגישות והיקף המידע האישי שמנוהל או מוחזק על ידם, במטרה
להגן על זכותם לפרטיות של אלו שהמידע אודותיהם נמצא במאגר המידע.

למידע נוסף

בזרקור זה תוכלו להתרשם מחלק מפעולות האכיפה המנהלית בהן נקטה
מחלקת האכיפה ברשות להגנת הפרטיות בשנה החולפת. כמו כן, כולל
הזרקור דגשים ותובנות אותם חשוב שיכיר כל גורם במשק המנהל או

מחזיק במידע אישי על לקוחות, מטופלים, עובדים, ילדים ועוד.

על זרקור לאכיפה

שימו לב

https://govextra.gov.il/privacy-protection-regulations


מידע על פעולות אכיפה שמבצעת הרשות להגנת הפרטיות מתפרסם
ומתעדכן באופן שוטף באתר הרשות. מומלץ ללמוד ממקרים שקרו ולהפיק

לקחים!  למידע נוסף

כדאי לדעת
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בעקבות אירוע בו נגנב או אבד מכשיר סלולרי ובו פרטי קשר ומידע נוסף
אודות מטופלי מרפאה, חקרו מפקחי הרשות להגנת הפרטיות את האירוע
וקבעו כי המרכז הרפואי לא קיים את החובה המוטלת עליו לאבטחת מידע
הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, משלא נקבעו על ידי הארגון הרשאות גישה

למכשיר ולא נוהלה רשימה של מורשי הגישה אליו כנדרש. 
 

נמצא, כי המרכז הרפואי הפר את הוראות החוק וניתנו לו הנחיות לתיקון
הליקויים שנמצאו.

 
בעקבות הליך הפיקוח הודיע המרכז כי לא יעשה יותר שימוש במכשירים
ניידים, וכי הוטמעה מערכת חלופית לצורך יצירת קשר עם המטופלים
הכוללת מערך הרשאות מסודר. כמו כן עדכן המרכז כי הוא פועל להעלאת

רמת מודעות העובדים לנושא אבטחת המידע.

מרכז לטיפול רפואי נפשי פרטי האירוע
(המרכז הירושלמי לבריאות הנפש)

התובנה
על ארגונים להגדיר הרשאות גישה למערכות המידע שברשותם ולנהל באופן תדיר
רשימה מעודכנת של מורשי הגישה אליהן! גם מכשיר טלפון אישי בו מעובד ומנוהל
מידע אישי על ידי עובדי הארגון, נדרש להיות מטופל במסגרת הליכי הבקרה ואבטחת
המידע של הארגון בטרם יעשה בו שימוש. הארגון נדרש לקבוע את אופן ניהול
השימוש והשמירה על המכשיר ועל המידע האישי בו, נעילתו בסיסמה, ניהול מאובטח

ובקרה מרחוק.
 
 

אכיפה בשטח
מקבץ דוגמאות לפעולות אכיפה בסופן קבעה הרשות 

כי ארגונים וחברות הפרו את חוק הגנת הפרטיות

https://www.gov.il/he/departments/topics/enforcement_activity


כמו כן, נקבע כי החברה הפרה את הוראות התקנות משלא דיווחה באופן
מיידי לרשות על קרות אירוע האבטחה. במקביל, העבירה הרשות לחברה

הנחיות לתיקון הליקויים, אשר תוקנו במלואן.

 
שרתי החברה נפרצו וקבצי
תצורה (קונפיגורציה) הקשורים
בהפעלת מערכות החברה הוצפנו
וננעלו. בכך למעשה השביתו את

פעולות המחשוב.  
 

משמעות ההצפנה היא כפולה.
במקרה זה גורם חיצוני הצליח
לקבל גישה לקבצי החברה ואת
האפשרות לשנות, למחוק
ולהצפינם וכן למנוע מהחברה

את הגישה אליהם.
 

ממצאי הפיקוח העלו כי החברה
לא נקטה באמצעים מקובלים
כדי לוודא כי הגישה למאגר
נעשית בידי בעל הרשאה
המורשה לכך בלבד, ולא התקינה
אמצעי הגנה מפני חדירה בלתי

מורשית מרשת האינטרנט. 

חברה לשירותי חינוך
(בית אקשטיין) 

התובנה
בכל מקרה של אירוע אבטחה חמור או
חשד לאירוע כזה יש לדווח על כך

לרשות להגנת הפרטיות באופן מידי!
 

גם מקרה בו וירוס כופרה מוביל לנעילת
מחשבי הארגון ולמניעת גישה למידע
אישי נחשב אירוע אבטחה חמור ויש

לדווח עליו לרשות.
 

על ארגונים לפעול להגברת מודעות
העובדים לסיכוני האבטחה הכרוכים
בגלישה פרטית באינטרנט באמצעות
מחשבי הארגון, למתקפות דיוג
(Phishing) המכילות הודעות עם
קישורים וצרופות זדוניות, למניעת
התקנת תוכנות או חיבור של אמצעים
נתיקים למחשב ללא אישור וכן ליישם
אמצעים טכנולוגים לאבטחת מערכות

המחשוב ולהבטיח את עדכונם התדיר. 
 

למידע נוסף על אופן דיווח לרשות
במקרים של אירועי אבטחת מידע

 חמורים

פרטי האירוע
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https://formspdf.justice.gov.il/PrivacyProtectionAuthority/ReportingSecurityIncident.aspx
https://formspdf.justice.gov.il/PrivacyProtectionAuthority/ReportingSecurityIncident.aspx
https://formspdf.justice.gov.il/PrivacyProtectionAuthority/ReportingSecurityIncident.aspx


עוד עלה, כי אתר התוכן לא פותח בהתאם לכללי הפיתוח המאובטח
וליקויים שנתגלו בסקר הסיכונים שבוצע על ידי החברה לא תוקנו. 

 
נמצא כי החברה לא קיימה את הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו
והונחתה לתקן את הליקויים שנמצאו. בסיום ההליך דיווחה החברה כי כלל

הליקויים תוקנו.

 
הליך הפיקוח בחברה נפתח בעקבות אירוע אבטחה חמור במסגרתו נוצלה
פירצת אבטחת מידע בקוד אתר החברה, דבר שאפשר גישה למחשבי

החברה.
 

ממצאי הפיקוח העלו כי החברה לא נקטה באמצעים מקובלים על מנת
לוודא שהגישה למאגר נעשית בידי מי שקיבל הרשאה לכך ולא העמידה

אמצעי הגנה מפני חדירה בלתי מורשית.
 

חברה למידע פיננסי 
(סיקינג אלפא) 

"כללי פיתוח מאובטח" הם סט של מתודות ודרכים לפיתוח תוכנה באופן
בטוח המשלב את אבטחת המידע כחלק אינטגרלי בפיתוח. מטרתם למנוע

פגיעות שעשויות לאפשר חדירה למערכות הארגון ודלף מידע.
 

פרטי האירוע
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התובנה
ערכתם סקר סיכונים? מצוין! וודאו כי הליקויים שאיתרתם במסגרתו

תוקנו! 
 

אתם נותנים שירות מקוון באינטרנט או באפליקציה? ודאו כי האתר בו
מונגש המידע האישי מאובטח כראוי, וכי הוא פותח בהתאם לכללי

הפיתוח המאובטח! 

הידעתם?
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הרשות קיימה הליך פיקוח מנהלי לבירור אירוע אבטחה חמור שאירע
בחברה. 

 
ממצאי הפיקוח העלו כי החברה לא יישמה בפועל את נהלי האבטחה
שקבעה לעצמה ולא נקטה באמצעים מקובלים, דוגמת מנגנון אימות זהותו
של משתמש ומנגנון בקרת גישה , על מנת לוודא כי הגישה למאגרי החברה

נעשית רק על ידי המורשים לכך.
 

בהתאם לממצאים קבעה הרשות כי החברה הפרה את הוראות חוק הגנת
הפרטיות והתקנות מכוחו ונתנה לחברה הנחיות לתיקון ליקויים. בסיום

ההליך דיווחה החברה כי כלל הליקויים תוקנו.

חברה להשכרת רכב
 (רנט א קאר)

פרטי האירוע

התובנה
על כל ארגון לקבוע מדיניות ולנסח נהלים  לאבטחת המידע בהתאם לדרישות

תקנות אבטחת מידע, ולוודא כי הארגון פועל לפיהם.
 

על כל ארגון לעשות שימוש במנגנוני אימות ובקרת גישה חזקים לשם
אבטחת הגישה למידע, הכוללים הגדרת מנגנוני הזדהות חזקים בהתאם לאופי
המאגר ורגישות המידע בו, תוך התייחסות למדיניות סיסמאות ומורכבותן,

מנגנון אימות דו שלבי ועוד.
 



בפרק זה תמצאו דוגמאות לתיקים מתנהלים שהחקירה בהם טרם
הסתיימה, וטרם הוכרע אם הגופים הפרו את החוק, אך ניתן לגזור מהם
כבר עתה תובנות לגבי ההתנהלות הנדרשת מארגונים לשם עמידה

בהוראות הדין. 
 

עד להשלמת התהליך וקביעת תוצר סופי על ידי הרשות, מדובר כמובן רק
בבדיקתן של חשדות להפרת החוק.

חשיפה לתיקי אכיפה מתנהלים
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חקירה מנהלית הבודקת חשדות לפיהן בעלי תפקידים במוסד חינוכי פנו
למוקד הטלפוני של משרד התחבורה לשם קבלת מידע אישי אודות
תלמידים במוסד, ללא ידיעתם או הסכמתם של התלמידים, כדי לברר האם
הם מחזיקים ברישיון נהיגה. מהפניות שנתקבלו בנושא, אף עלה חשש כי
המוסד החינוכי עשוי לנקוט בסנקציות נגד תלמידים שהוציאו רישיון

נהיגה, עד כדי סילוקם מהמוסד החינוכי.

הזדהות בשמו של אחר לצורך קבלת
מידע אישי אודותיו 

פרטי האירוע

השימוש במידע אישי של אחר, ללא הסכמתו, אל מול שירות מקוון –
ממשלתי או אחר – הינו אסור. אין לעשות שימוש במידע אישי אודות
אחרים שלא בהסכמתם. בכל מידע אישי שנאסף או מוחזק על אודות

אנשים יש לעשות שימוש רק למטרה המקורית שלשמה נאסף.
 

גופים המספקים שירות ובמסגרתו מוסרים ללקוח מידע, נדרשים לעשות
זאת רק לאחר זיהוי של מבקש המידע. זיהוי כאמור ראוי שיעשה רק לאחר
שמבקש המידע הזדהה באמצעות פרטים הידועים רק לו או נמצאים

בשליטתו הבלעדית.
 

שימו לב



בחברה המתמחה בהקמה וניהול של מרכזי שירות (במיקור חוץ) נבדק
חשד לפיו אירעו מספר אירועי אבטחה חמורים במסגרתם נוצלה פרצת
אבטחה בגרסה ישנה של ה- Firewall שאפשרה חדירה של גורם חיצוני

למספר מאגרים שבבעלות החברה.
 

מידע ראשוני העלה את החשד כי החברה לא עשתה שימוש באמצעי
Two Factor Authentication. - אימות נוסף (בשיטת שני השלבים
MFA/2FA/OTP) למשתמשים המתחברים מרחוק, על מנת לוודא כי
הגישה למאגר ולמערכות המאגר נעשית בידי גורם בעל הרשאה ולא
הקפידה על ניהול ותפעול תקין של מערכות המאגר בעקבות שימוש

בגרסה ישנה של מערכת ה-Firewall בה נתגלתה חולשת האבטחה.

פרטי האירוע

יש לוודא כי כלי האבטחה שבשימוש הארגון הם בגרסה מעודכנת וכלל
עדכוני האבטחה מטויבים באופן תדיר. 

 
בתהליך ההרשמה לשירותים דיגיטליים מומלץ ליישם מנגנון הזדהות
הכולל שני פרמטרים, כאשר אחד מהם לפחות נמצא בשליטתו הבלעדית
של מבקש השירות וידוע רק לו. אופן הזדהות זה מצמצם את האפשרויות

להתחזות ולגישה בלא הרשאה למידע.
 

בעת מתן גישה למידע אישי רגיש יש להקפיד ולבצע זיהוי באמצעי פיזי
נוסף למשתמשים המתחברים מרחוק לרשת הארגונית.

שימו לב

עדכוני אבטחה וחולשה
באופן ההזדהות 
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בדיקת החשד לפיו בשל חולשות אבטחה באתר האינטרנט של עמותה,
נחשף מידע אודות בעלי תפקידים הקשורים לעמותה, באמצעות שינוי
פשוט של כתובת ה- URL של השירותים השונים שסיפק אתר העמותה,

דבר שאפשר גישה למידע רגיש, לרבות תצלומים.
 

בדיקות שבוצעו על ידי מחלקת אכיפה העלו חשדות כי מספר אירועי
אבטחה בעלי מאפיינים דומים אשר ארעו בעמותה לא דווחו כנדרש
לרשות. כמו כן, עלה החשד כי העמותה לא פעלה על פי נהלי אבטחת
המידע שלה עצמה, ולא ביצעה סקר סיכוני אבטחת מידע או מבדקי

חדירות למערכות המאגר כנדרש.
 

פעולות החקירה מתמקדות גם בחשד כי העמותה לא פעלה לוודא כי
הגישה למאגר ולמערכות המאגר נעשית רק בידי מי שיש לו הרשאה לכך

ולא יישמה מנגנון תיעוד שיאפשר ביקורת על הגישה למערכות המאגר.

על בעלי מאגרי מידע המסווגים על פי התקנות ברמת אבטחה גבוהה לבצע
סקר סיכוני אבטחת מידע ומבדקי חדירות לאתר ומערכות המאגר עוד טרם

שילובו של המידע במערכות.
 

על בעלי מאגר מידע לוודא קיומן של מנגנוני זיהוי, אימות ובקרת גישה
נאותים ולוודא כי הגישה למערכות המידע נעשית רק בידי מי שיש לו
הרשאה לכך. כמו כן, יש לעשות שימוש במנגנון תיעוד שיאפשר ביקורת

על הגישה למאגר!

סקרי
סיכונים

פרטי האירוע
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שימו לב



עושים שימוש במערכות מידע המחוברות לרשת האינטרנט? מומלץ ליישם
תפיסת "הגנה לעומק" (Defense in depth) ולהתקין אמצעי הגנה וניטור
מתאימים כדוגמת פלטפורמת לזיהוי ותגובה (IDS/IPS) והגנה רב-שלבית
(EDR), אנטי וירוס דור חדש (Next Generation AV) לתחנות הקצה,
ושרתים למניעת חדירה לא מורשית שעשויים לגרום נזק או שיבוש

למערכותיכם.
 
 

במסגרת בדיקה של אירוע אבטחה חמור שארע באפליקציה של גוף
פיננסי נבדק החשד לפיו השרת הווירטואלי, אשר הכיל את בסיס הנתונים

של האפליקציה נחשף לרשת האינטרנט וחלקו אף דלף. 
 

פעולות החקירה של הרשות מתמקדות בחשדות כי במועד האירוע לא
נכנסו לתוקף חלק מנהלי הגוף שעוסקים באופן הבקרה על השימוש
במאגר, כי פעולות הפיתוח והתיעוד לא נעשו בהתאם לנהלים אשר קבע
הגוף, ובליקויים והגדרות שגויות שאפשרו לכאורה גישה למאגרי

האפליקציה לגורמים שלא היו מורשים לכך. 
 

בנוסף, נבדק החשד כי השרת חובר לרשת האינטרנט בלא התקנת אמצעי
הגנה מתאימים למניעת חדירה לא מורשית של תוכנות המסוגלות לגרום

נזק או שיבוש למערכת. 
 

חיבור לא מאובטח
לרשת האינטרנט

פרטי האירוע

9

שימו לב



גם ליקויים טכנולוגיים או אנושיים עלולים לגרום לדליפתו של מידע,
בקרה על כל תהליכי עיבוד המידע מומלצת למניעת ארועים אלה. בכל
מקרה של אירוע אבטחה חמור יש לדווח על כך באופן מידי לרשות להגנת

הפרטיות!

מחלקת האכיפה ברשות בוחנת תלונה לפיה ארגון במגזר הבריאות שלח
מסרונים לאלפי לקוחותיו, שכללו הפניה לשאלון קורונה ולהנחיות
הקשורות למצבם הרפואי. בפועל, חלק מהפניות נשלחו לנמענים שגויים

וכללו מידע רפואי אודות אחרים. 
 

בדיקות הרשות מתמקדות בבחינת רמת העדכניות של מאגר המידע שעל
בסיסו נשלחו ההודעות, והליקויים בתהליך עיבוד המידע טרם שליחת
ההודעות שהובילו לאירוע. כמו כן נבדקים חשדות לכך שלא בוצעו סקרי
סיכונים, מבדקי חדירות וביקורות תקופתיות למערכות הארגון כנדרש
בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), ולא נוהל רישום עדכני של רשימת

ההרשאות התקפות למאגרים שברשותה. 
 

עוד נבחן חשד כי הארגון לא העביר לרשות דיווח על אירוע האבטחה
החמור שהתרחש וכן חשד כי הפניה למבוטחי הארגון נעשתה ללא ציון כי

מדובר בדיוור ישיר, בניגוד לנדרש בהוראות  חוק הגנת הפרטיות. 

מסרים לנמענים
שגויים

פרטי האירוע
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www.ppa.justice.gov.il

למידע נוסף היכנסו 
לאתר הרשות להגנת הפרטיות

אין לראות בחוברת זו מסמך משפטי מחייב. למען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה בין המופיע בחוברת לבין הקבוע
בחוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו גוברות הוראות החוק והתקנות.  לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם הרשות

ppa@justice.gov.il :להגנת הפרטיות בכתובת הדוא"ל
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