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 לכבוד 
 משרד ראש הממשלה

 היועץ המשפטי – מערך הסייבר
 

 
 תגובת הקליניקה למשפט, לטכנולוגיה ולסייבר 

 8201-הלאומי, התשע"חהגנת הסייבר ומערך הסייבר  תזכיר חוקל
 

הקליניקה מברכת על הסדרת הפעילות של מערך הסייבר בחוק ורואה חשיבות רבה בהסדרת הפעילות  .1

בחוק עצמו הגם שבחוק. עם זאת, ישנם מספר נושאים שעולים בתזכיר החוק שיש לתת עליהם את הדעת. 

אפקטיביות, הרי שיפוטית שקיפות, ביקורת ציבורית וביקורת  נההוכנסו איזונים ראויים על מנת שתישמר

 ., כפי שנפרט להלןלדעתנו אין בכך דיש

 

לניטור מידע  רחבה למערך הסייברהסמכות הינה הבתזכיר החוק ת ומרכזיהאחת הבעיות לעניות דעתנו,  .2

למערך לנטר מידע רב . הדבר יאפשר פויותאפשריות או צ בגופים רבים, על מנת לזהות תקיפות סייבר

הגם שישנם איזונים המבקשים למזער את הפגיעה כך שהמידע ואף לשמור אותו לאורך זמן לא קבוע. 

שייאסף יהיה רק בעל ערך אבטחתי, עיבוד המידע ייעשה ככל הניתן על ידי מחשב ובכפוף לעקרונות 

לצד הגברת  עה אף יותר( נראה כי ניתן לצמצם את הפגיprivacy by design)השמירה על הפרטיות 

 ., כפי שנפרט להלןמבלי לפגוע בחוסנו של המערך ובהגנת הסייברהפיקוח, 

 

היא התחולה הרחבה של החוק על גופים שונים שיכללו במערך הגילוי בהקשר זה בעיה מרכזית נוספת  .3

נציע למשל אם יוחלט להמשיך ולכלול סעיפים אלה בהצעה, (. 6)18( וסעיף 2)18והזיהוי ובייחוד סעיף 

 אישור גורם מוסמך נוסף תהיה טעונהכי החלטת ראש המערך לכלול גוף מבוקר במערך הגילוי והזיהוי 

על בזכות ערעור  לאפשרלביקורת ציבורית. כמו כן נציע  וחשופה (לדוגמה)היועץ המשפטי לממשלה 

 ( בשינויים המחוייבים. 6)18החלטה זו. האמור לעיל נכון אף לסעיף 

 

בעיה מרכזית נוספת עליה יש לתת את הדעת היא עידוד החברות הפרטיות לחדשנות בתחום יתר על כן,  .4

הגנת הסייבר. ההנחה העולה מתזכיר החוק הנוכחי היא שהמדינה היא הגורם הטוב ביותר לפתרון בעיות 

 למעשה,, הלכה . התזכיר בניסוחו הנוכחי מאפשר לחברות פרטיותוהגנת הסייבר של תקיפות סייבר

  להעביר את האחריות בתחום למדינה. 

באירועי סייבר, על כן נציע לבחון את הדרך בה התערבות המדינה . נראה כי לא הייתה זו כוונת החקיקה

בייחוד בחברות הפרטיות, תהיה כמוצא אחרון ולאחר שנעשו ניסיונות סבירים של השוק הפרטי להתמודד 
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, אד הוק וקצובפרק זמן מצומצם התערבות המדינה תהיה לאפשר במידת ה כמו כן, נציע כיעם הבעיה. 

לאחר סיום וכי הנכונות של המדינה להמשיך ולהעניק סיוע בהגנת הסייבר לחברה פרטית  לפתרון הבעיה,

נציע אף לחשוב על פרסום רשימת הגופים ומגבילות. ר אמות מידה ברורות, גלויות תיבחן לאוהאירוע 

 והגילוי בפומבי, על מנת לאפשר ביקורת ציבורית בנושא. הנכללים במערך הזיהוי 

 

אין בחוק הנוכחי סעיף מטרות הגדרה לייעודו של המערך. עם זאת, לתזכיר החוק הנוכחי ישנה  2סעיף ב .5

בצורה אף הן כלומר מהו היעד אותו החוק מבקש להגשים. נציע כי מטרות אלה ייקבעו  –מוצהרות 

 . לתזכיר 42בסעיף כפי שנקבעו  ולא רק מטרות האסדרה ברורה

 

אנו מציעים כי בדומה לכך שראש המערך ימונה על ידי בנוסף, על מנת לאפשר פיקוח הולם על המערך,  .6

 הממשלה כפי שנקבע בתזכיר, הרי שגם הדיווח השנתי על הפעילות של המערך יהיה לממשלה ולא רק

ולא בכללותה יהיה לממשלה  ראש המערךדיווח נציע גם שבהתאם  .)ה( לתזכיר(4לראש הממשלה )סעיף 

וכי הדיווח יפורסם לציבור בכפוף למגבלות הצנזורה ויידון בוועדת  (14לראש הממשלה )סעיף רק 

הדבר רלוונטי אף בשינויים . , על מנת לאפשר פיקוח פרלמנטרי על פעילות המערךהכנסת הרלוונטית

 . וי חשיפת המשק לתקיפות סייברולדיווח על השיטה למיפ )ג(46המחוייבים לסעיף 

 

יתר על כן, החוק אינו קובע את הקריטריונים המינימליים שעל ראש המערך לעמוד בהם ולדעתנו מן  .7

חלק מן הפעולות הדחופות הוגבלו ל"גורם אחראי" שהוגדר הראוי שהם ייקבעו. כך גם על פי החוק 

בנוסף, גם עבור ממונה כ"גורם בכיר במערך". עם זאת אין פירוט מהי הדרגה ממנה ייחשב הגורם כבכיר. 

 (.9הגנת הסייבר במערך לא נקבעו קריטריונים מינימליים )סעיף 

 

. נציע ציבורתזכיר החוק נקבע כי ניתן יהיה להעסיק לתקופה קצובה גם מי שאינו עובד ל )ב(5בסעיף  .8

להבהיר כי על עובד לתקופה קצובה יחולו אותם הכללים ואותם ההסדרים שנקבע בחוק לגבי עובדי 

 . כירלתז 7, כגון סעיף ציבור

 

הוועדה יהיה אפקטיבי ועל  , על מנת שהפיקוח שלעל מערך הסייבר הלאומיהמפקחת ועדה לונוגע בכל ה .9

נציע להגביל את מינוי האנשים בה לשתי קדנציות ושכל  מנת שתוכל הוועדה למלא את תפקידה בהתאם,

  שנים.  4-קדנציה תוגבל ל

תהיה של הוועדה להעניק לוועדה סמכויות ממשיות אל מול המערך, כך שהביקורת  לדעתנו ישבנוסף, 

 ,, על מנת לאפשר ביקורת ציבורית רחבה יותר על פעילות המערךכןיתר על  אפקטיבית ובעלת משמעות.

יפורסם  יוגש אף לוועדה הרלוונטית בכנסת ואף דו"ח הוועדהנציע כי ולו ביקורת ציבורית מוגבלת, 

לתזכיר נקבע כי הוועדה תעביר את  )ב(15לבסוף, בסעיף בפומבי בכפוף למגבלות הצנזורה כמובן. 

המשך הטיפול בסוגיות המעלות חשד להפרת הדין לגורם המוסמך. ייתכן שכדאי להבהיר מי הוא הגורם 

, האם המדובר הוא ביועץ המשפטי לממשלה או ברשויות כלומר, אליו יש להפנות את החשדות המוסמך

 האכיפה. 
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הסכמת שר המשפטים יקבע בתקנות הוראות לעניין "ראש הממשלה ב)ב( לתזכיר נקבע כי 61בסעיף  .10

. על מנת להגביר את הפיקוח (."3( עד )1איסוף מידע, עיבודו, העברתו, שיתופו והפצתו לפי פסקאות )

הדברים על הנעשה במערך, נציע כי תקנות אלה יובאו לדיון בפני הוועדה הרלוונטית בטרם יותקנו. 

( )בנוגע לקביעת 6)18לסעיף , (5)8לסעיף , ה()17לסעיף  למשל,, רלוונטיים בשינויים המחוייבים אף

 .73סעיף לו 63סעיף ל, )ג(44, לסעיף )ח(29לסעיף גופים למערך הזיהוי והגילוי(, 

 

הבהיר כי כל הכללים החלים דעתנו לישנה התייחסות למומחה שאינו עובד ציבור. יש ללתזכיר  25בסעיף  .11

 עליו.על עובדי המדינה במערך חלים אף 

 

הדן בערעור על הצו, נראה כי מן הראוי לקבוע כי ניתן יהיה להגיש בקשה לעיכוב ביצוע הצו  30בסעיף  .12

או זכות לרשות זכות ערעור  ישנציין כי לא לכל ההליכים הקבועים בתזכיר כך גם, אם הוגש ערעור. 

לתקן לדעתנו ראוי . (מדגמיתצו לביצוע פעולות בחומר מחשב לצורך בקרה  32)ראו למשל סעיף ערעור 

 .זאת

 

מכיוון שלעיתים הפעולות אותן יהיה צורך לבצע הן פעולות שוות ערך להאזנת סתר והמחוקק נתן דעתו  .13

בעבר כי פעולות אלה ודומותיהן אמורות להיות מאושרות על ידי שופט בית משפט מחוזי, נוכח הפגיעה 

הנוגע לצווים, האפשרית בפרטיות, נציע כי הסמכויות המוענקות כיום לבית המשפט השלום בתזכיר בכל 

האזנות  פעולות על פי חוק זה אינן בגדרלתזכיר קובע ש 34לבית המשפט המחוזי )הגם שסעיף  יועברו

 סתר(. 

 

( שנאסף על ידי המערך לגורם אחר במקרים של עבירה חמורה 41-40נושא העברת המידע )סעיפים  .14

ללא הסכמת האנשים שבחלק שטרם נקבעו בתזכיר )תוספת ראשונה לחוק( הוא בעייתי שכן הוא נעשה 

. כך גם יש לדעתנו להוסיף פיקוח על העברת מרצונם מהמקרים הם אלה שאפשרו את הגישה למידע

החומרים לאחר אישור של גורם בכיר במערך. לעיתים המדינה תהיה חשופה למידע שיש בו ערך רב כמו 

 ניתן לשקול מתן הודעהייתכן שסודות מסחריים, פרטים אישיים וכיו"ב ועל כן יש לתת את הדעת לכך. 

ולמנוע את העברת  על העברת החומרים לגורמים אחרים ואפשרות לערער על ההחלטה לבעל המידע

 . המידע כאמור

 

)ד( נקבע כי השיטה תפורסם ככל הניתן, אולם לא נאמר היכן אותה שיטה תפורסם על ידי ראש 46בסעיף  .15

 השיטה כאמור.  ם שליידע היכן ניתן לראות את הפרטי המערך. מן הראוי לקבוע זאת, על מנת שהציבור

 

לפי  בחברהאותם הנושאים בהם דירקטוריון באחת לשנה על חיוב המדינה לקיים דיון אף נציע לחשוב  .16

 . צריך לדון לתזכיר 63סעיף 
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, המחריג פעולות ארגון לצורך הגנת הסייבר מתחולת חוק הגנת 64יש לבחון האם סעיף לעניות דעתנו,  .17

ניתנה הסכמה מדעת של העובדים למשל אם הינו ראוי, שכן  הפרטיות, חוק האזנות הסתר וכיו"ב,

 אין המדובר בפגיעה בפרטיות או בהאזנת סתר אסורה.   –לפעילות זו 

 

 ,ראש הממשלה נציע לחייב את אישור – 70לפי סעיף בכל הנוגע לשיתוף מידע עם גופים מקבילים  .18

או למצער אישור של גורם נוסף מלבד ראש הרלוונטית וועדת הכנסת דיווח להממשלה ואף אישור 

, אשר עלולה לפגוע הינה סוגיה משמעותיתהעברת המידע לגורמים מקבילים  .ועובדי המערך המערך

  . לדעתנו ויש להגביר את הפיקוח עליה קשות בהגנת הפרטיות

 

אנשים פרטיים לאור לפרטיים ו יגרם נזק לגופיםהתייחסות בתזכיר למצבים בהם יחסרה נראה כי  .19

, אם אכן ייקבע כי הנזק שנגרם לא היה אמור התערבות המדינה ונציע לשקול מנגנון פיצוי על הנזק

 . להיגרם

 

שהורשעו בתוך מערך הסייבר, כמו אנשים  לעבודבתזכיר אין התייחסות לאנשים שלא יוכלו לבסוף,  .20

מגבלות בתזכיר על מינויים לתפקידים בכירים לרוב אין  מצער, או לבעבירה שיש עימה קלון וכדומה

ולמצער  . ייתכן שראוי יהיה לקבוע קריטריונים מינימליים לקבלה לעבודה במערך הסייברבמערך

 .כירים במערךלתפקידים הב

 

 .ביתר פירוט בהמשךאף להצעת התזכיר  להגיבאנו שומרים לנו את הזכות  .21

 

 ראל. ויקימדיה יש מקובלת אף על עמותתתגובה זו  .22

 

 

 בברכה, 

 

 דרור פלדמן,                         עו"ד-ד"ר דלית קן
 מנחה משפטית,     הקליניקה למשפט, לטכנולוגיה ולסייבר

 וטכנולוגיההמרכז למשפט 
 הפקולטה למשפטים,            אוניברסיטת חיפה

 

 


