רגולציית הגנת הפרטיות
ואבטחת מידע

כללי זהב לסוכן הביטוח
לעמידה בתנאי החוק
אם מקיימים – לא מפחדים

שלום רב,
חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א –  1981ותקנותיו ,בדגש על
תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,התשע"ז – ,2017
מטילים בין היתר חובות על כל מי שאוחז במאגר "מידע
רגיש" כהגדרתו בחוק.
"מתקפת סייבר" לא מבחינה בין רשות מקומית ,חברת
ביטוח משרד עורכי דין או סוכן ביטוח .מאגרי המידע
המצויים בגופים הללו ודומיהם משמשים מושא לאותן
מתקפות ,והכל במטרה לסחוט את הארגון אודות המידע
הרגיש ,בין היה זה מידע מסחרי או מידע אישי.

לעולם הביטוח כמו עורכי דין ורואי חשבון שעדיין ניתן
להיתקל בחלק גדול מהמשרדים בערמת ניירת ואוסף
מדפסות כשמבקרים במשרדיהם.
אומנם המעבר לעולם הדיגיטלי נושא עימו יתרונות רבים
של התייעלות ויכולת התפתחות והתקדמות מהירים ,אך
יחד עם זאת הוא מביא עימו גם סיכונים רבים של פריצה
למאגרי מידע וגניבת נתונים בצורה קלה הרבה יותר
משהיה בעבר ,מה שנהוג לכנות בשם סיכוני סייבר.

זאת הסיבה שהכנו חוברת הדרכה לעולם הסייבר עבור
סוכני הביטוח עשו צעדים דרמטיים במהלך השנים במעבר חברי לשכת סוכני הביטוח כדי להכינם טוב יותר לעידן
של עבודה מול ערמת תיקיות ,ניירת בלתי נגמרת ושימוש
החדש .בחוברת ניתן למצוא מידע רב וחשוב בנושא ואנו
רב במדפסות ,לעולם דיגיטלי של עבודה מרחוק במשרד
בטוחים שהוא יהיה לכם לעזר.
ללא נייר ,כשהשריד האחרון לעולם הישן 'ביטוח החובה'
שהיינו חייבים להחזיק איתנו בעת נהיגה או העברת טסט
על הכנת החוברת עמלו טובי המומחים בתחום
לרכב ,עבר גם הוא אחר כבוד לעולם שכולו דיגיטלי.
בהנחייתו של יועץ הלשכה בתחום הגנת הפרטיות והסייבר
זה אינו מובן מאליו מאחר ועדיין קיימים מקצועות שקרובים עו"ד יעקב עוז.

יו"ר וועדת
הטכנולוגיה
סו"ב גואטה עמוס

סגנית נשיא
הלשכה
סו"ב אניה לוין

יועץ הגנת פרטיות
ואבטחת מידע
עו"ד יעקב עוז

שלמי תודה
לחברי וועדת הטכנולוגיה של לשכת סוכני הביטוח:
סו"ב מוטי הרשקו ,סו"ב דויד קלמנוביץ ,סו"ב ירום יצחק,
סו"ב יונתן לוייב ,סו"ב אייל שוורץ -
על תרומתם לתכנים המבוקשים במדריך.
לחברי צוות הכתיבה ,DATAWATCH :עו"ד ליאת גלילי-פרל ,עו"ד גיא שמואלי ,עו"ד ניב סהר.
לגב' מיי ברוקס קמפלר וצוות הלנה.

לפרטים נוספים :עו"ד יעקב עוז  -טל׳  | 052-770-0359מייל jacob@jozlaw.co.il
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 5טיפים לשמירת בטיחות ברשת

מבוא לחוק הישראלי והאירופאי

הדין הישראלי

רמות אבטחת מידע

תנאים וחריגים

סודיות

תרשים זרימה לרישום מאגר וכתיבת נהלי אבטחת מידע

תקנון ,תנאי שימוש ועוגיות

טיפים לכתיבת תקנון ותנאי שימוש

מילון מונחים סייבר ואבטחת מידע

אכיפה וענישה

שאלות ותשובות
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 5טיפים לשמירת בטיחות ברשת

1

3

חושבים לפני
שמקליקים

מה שעולה לרשת
נשאר ברשת

2

4

התייחסו אל הסיסמה
שלכם כמו אל מברשת
השיניים שלכם

מה ששנוא עליך
אל תעשה לחברך

חפשו סימנים
מעידים לפישינג

שימרו על פרטיות
ברשתות חברתיות

יש אנשים אמיתיים
מאחורי הכינויים

 ביחרו אחת טובה החליפו לעיתים קרובות -אל תחלקו עם אחרים

5
גיבוי

גבו את המידע שלכם
וצמצמו את השפעת
וירוס כופרה
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מבוא לחוק הישראלי והאירופאי
מהי ההגדרה לפרטיות?
סעיף  7בחוק יסוד :כבוד האדם וחרותו אומר
"כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו"

פרטיות זו לא שטות!

מעל  70%מהאנשים מודאגים ממצב הפרטיות הנוכחי שלהם
 6דאגות
הנוגעות לפרטיות

 6אירועי דלף
מידע אישי גדולים

גניבת זהות
הונאות פיננסיות
שימוש לרעה במידע אישי
מעקב של ענקיות המדיה
מעקב ממשלתי

הידעת?

איזה מידע
מסתובב עלינו
ברשתות:

מרץ  10 - 2020מיליארד משתמשים
מאי  137 - 2019מיליון משתמשים
אפריל  540 - 2019מיליון משתמשים
נובמבר  500 - 2018מיליון משתמשים
מאי  330 - 2018מיליון משתמשים

פייסבוק = אינסטגרם = וואטסאפ
גוגל = יוטיוב

כל רשות ,ארגון ,בית עסק ,משרד ,המחזיק במידע פרטי,
או "מידע" ו/או "מידע רגיש" כפי שהם מוגדרים בחוק
הגנת הפרטיות ,תשמ"א – ( 1981להלן" :החוק") מחויבים
לשמור ולהגן על המידע הזה הן באמצעות רישום המאגר
במשרד המשפטים והן באמצעות כתיבת נהלי אבטחת
מידע והגנת הפרטיות כמתחייב בתקנות הגנת הפרטיות
(אבטחת מידע) תשע"ז – ( 2017להלן" :התקנות").
התקנות שהותקנו מכוח החוק במשך השנים ,מסדירים
ומגדירים מה על בעל מאגר מידע (כגון סוכן.ת ביטוח)
לעשות ,על מנת להגן על פרטיות הלקוחות הכלולים
במאגר המידע שלו כמו גם אבטחת המאגר/ים שבבעלותו
ובכך להימנע מאכיפה מנהלית ופלילית.
התקנות בישראל ,כמו במדינות נוספות בעולם
מושפעות מהחקיקה האירופאית ה”GDPR“-
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
מדובר במערכת משפטית מורכבת ומתפתחת שנועדה
לטפל באתגרים שנוצרו עקב שכלול היכולת הטכנולוגית
לאסוף לאחסן להעביר ולנתח מידע בין היתר על מנת
למצוא קשרים ודפוסים שמסייעים בקבלת החלטות
מושכלת יותר.
עם אתגרי הקורונה ,התרבו האתגרים הנוגעים למידע
רפואי ונושא האיזון העדין בין האינטרס הציבורי לפרטי
עומד למבחן נוכח שאלות רבות לדוגמא על היכולת של
ממשלות לעקוב ולמסור מידע אישי רפואי מתוך אינטרס
ציבורי או על היכולת של עסקים לעשות שימוש במידע
פרטי שכזה לצורך פיתוח מוצרים מבוססי מידע שנאסף.

גיל
מין
תחומי עניין
סוג דם
העדפה מינית
חברים
מיקומים
מידע רפואי
מידע גנטי
מידע פיננסי
תמונות

פגיעה בפרטיותו של אדם מוגדרת בסעיף  2לחוק ב11
סעיפיו הקטנים.
פגיעה בפרטיות ושימוש במאגר לא רשום,
בין היתר ,יכולים להוות עילה לתביעה נזיקית
ואף לעבירה פלילית.

סנקציות הנהוגות בישראל בהשוואה לGDPR -
והמגמה בישראל – תיקון  1- 13מיליון ש"ח
אחד השינויים המרכזיים אותם הנחילה כניסתו של GDPR
למדינות האיחוד האירופי הוא גובה הקנסות הדרמטיים
שיכולים לחול על הפרת הפרטיות של אזרחי האיחוד.
הקנס לחברה אשר מפרה את פרטיותם של אזרחי האיחוד
האירופי עשוי להגיע ל 4-אחוז ממחזור השנתי של הגוף
המפר או  20מיליון יורו ,לפי הגבוה מביניהם.
תיקון  13לחוק הגנת הפרטיות מנסה גם להעביר את
ישראל למדיניות של אכיפה באמצעות קנסות ,אולם
הצעת החוק מעלה רף נמוך בצורה משמעותית מזה הנהוג
במדינות האיחוד האירופי ,כאשר הקנסות יכולים לנוע בין
		  - ₪ 75,000להפרה מינורית של מאגר קטן.
ועד  - ₪ 1,000,000להפרות משמעותיות יותר.
הקנסות נמצאים בתחילת הליך חקיקה.
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הדין הישראלי
הדין הישראלי מגדיר  4רמות אבטחה ואף מסביר מה ואיך צריך לעשות.

הבהרת מונחי החוק  -הגדרות
מידע

מידע רגיש

ההגדרה של מידע לפי החוק ,כוללת את כל הנתונים
על אישיותו של אדם ,מעמדו האישי ,צנעת אישיותו,
מצב בריאותו ,מצבו הכלכלי ,הכשרתו המקצועית,
דעותיו ואמונותיו.

מידע רגיש לפי החוק כולל נתונים על אישיותו
של אדם ,צנעת אישיותו ,מצב בריאותו,
מצבו הכלכלי ,דעותיו ואמונתו.

מהו מידע רגיש?
מידע אישי

מידע רפואי

כרטיסי אשראי

מידע פיננסי

מידע מסחרי

לאדם פרטי

שם ,ת״ז,
כתובת ,גיל,
מצב משפחתי

היסטוריה
בריאותית,
מצב נפשי

אישי -
סיכון
פיננסי

פרטי בנק,
מצב
פיננסי

_______

לארגון

פרטים אישיים על:
עובדים ,מועמדים
לעבודה ,ספקים,
שותפים ,לקוחות

הצהרת
בריאות

יציבות החברה,
השקעות ,הוצאות,
דוחות כספיים.
במקרה של חברה
נסחרת  -רגולציה

תוכניות שיווקיות,
תמחורים פנימיים,
תוכניות עסקיות

של לקוחות -
דרישות
רגולטוריות

מאגר מידע

מאגרי מידע

מאגר מידע הוא אוסף של נתונים ,המחוזקים
באמצעי מגנטי/אופטי והמיועדים לעיבוד ממוחשב.
שני חריגים לעניין זה ולא ייחשבו מאגר מידע לפי החוק
הם :אוסף נתונים לשימוש אישי (לא עסקי) ואוסף נתונים
שכולל רק שם ,מען ודרך התקשרות (באופן שאינו מאפשר
לאפיין ,לבדו או בשילוב עם מאגר אחר ,את בעלי המידע).

לפי החוק ,בעל מאגר מידע חייב ברישום המאגר
בפנקס מאגרי המידע ,במשרד המשפטים ,בהתקיים
לפחות אחד מהתנאים להלן:
 מספר האנשים שמידע עליהם נמצא במאגרעולה על ;10,000
 יש במאגר מידע רגיש; המאגר כולל מידע על אנשים והמידע לא נמסרעל ידיהם ,מטעמם או בהסכמתם למאגר זה;
 המאגר הוא של גוף ציבורי; -המאגר משמש לשירותי דיוור ישיר.

מחזיק מאגר מידע
כל מי שמצוי ברשותו מאגר מידע דרך קבע והוא
רשאי לעשות בו שימוש ,ייחשב במחזיק מאגר מידע
ויחולו גם עליו חובות לפי החוק והתקנות.

אבטחת מידע
אבטחת מידע פירושה הגנה על שלמות המידע והגנה עליו
מפני חשיפה ,שימוש או העתקה ואפילו מחיקה על ידי
גורמים שאינם מורשים.
ההגדרות חשובות מאוד מכיוון ומהן נגזרות החובות החלות
על בעל מאגר המידע ,מחזיק המאגר וכיוצ"ב.

הבקשה לרישום מאגר המידע חייבת לפרט את זהות
בעל מאגר המידע ,המחזיק במאגר ומנהל המאגר,
ומעניהם בישראל; מטרות הקמת מאגר המידע
והמטרות שלהן נועד המידע; סוגי המידע שייכללו
במאגר; פרטים בדבר העברת מידע מחוץ לגבולות
המדינה; פרטים בדבר קבלת מידע ,דרך קבע ,מגוף
ציבורי ,שם הגוף הציבורי מוסר המידע ומהות המידע
הנמסר ,למעט פרטים הנמסרים בהסכמת מי שהמידע
על אודותיו.
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רמות אבטחת מידע
התקנות קובעות ארבע רמות של מאגרי מידע ,עליהן חלות רמות אבטחה שונות,
בהתאם לסיכוני האבטחה שהם מייצרים.
באופן כללי ניתן לסווג את רמות האבטחה לפי סוגי המאגרים להלן:

יחיד

בסיסית

מאגר מידע שמנהל
יחיד או תאגיד בבעלות
יחיד ואשר רק היחיד
ולכל היותר שני בעלי
הרשאה נוספים רשאים
לעשות בו שימוש

מאגרים שלא חלה עליהם
רמת האבטחה הבינונית
או הגבוהה ,ואינם מאגרים
המנוהלים בידי יחיד

בינונית

גבוהה

מאגר מידע שהוא אחד מאלה:
( )1מאגר מידע שמטרתו העיקרית היא איסוף
מידע לצורך מסירתו לאחר כדרך עיסוק,
לרבות שירותי דיוור ישיר;
( )2מאגר מידע שבעליו הוא גוף ציבורי;
( )3מאגר מידע הכולל מידע שהוא אחד
מאלה( :א) מידע על צנעת חייו האישיים של
אדם ,לרבות התנהגותו ברשות היחיד; (ב)
מידע רפואי או מידע על מצבו הנפשי של
אדם; (ג) מידע גנטי; (ד) מידע על אודות
דעותיו הפוליטיות או אמונותיו הדתיות של
אדם; (ה) מידע על אודות עברו הפלילי של
אדם; (ו) נתוני תקשורת; (ז) מידע ביומטרי;
(ח) מידע על נכסיו של אדם ,חובותיו
והתחייבויותיו הכלכליות ,מצבו הכלכלי
או שינוי בו ,יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו
הכלכלית ומידת עמידתו בהם; (ט) הרגלי
צריכה של אדם שיש בהם כדי ללמד על
מידע לפי פרטים (א) עד (ז) או על אישיותו
של אדם ,אמונתו או דעותיו.

( )1מאגר מידע ברמת
אבטחה בינונית ,לרבות
מאגר של גוף ציבורי,
שיש בו מידע על אודות
 100,000אנשיםומעלה;
( )2מאגר מידע ברמת
אבטחה בינונית ,לרבות
מאגר של גוף ציבורי,
שמספר בעלי ההרשאה
בו עולה על .100

מסמך הגדרות

מסמך הגדרות

מסמך הגדרות

מסמך הגדרות

אבטחה פיזית

ממונה אבטחת מידע

ממונה אבטחת מידע

ממונה אבטחת מידע

הרשאות ואמצעים מקובלים

נוהל אבטחת מידע

נוהל אבטחת מידע

נוהל אבטחת מידע

אירועי אבטחה

מיפוי

מיפוי

מיפוי

התקנים ניידים

ניהול כח אדם

ניהול כח אדם

ניהול כח אדם והדרכות תקופתיות

ניהול מאובטח

אבטחה פיזית

אבטחה פיזית

אבטחה פיזית

אבטחת תקשורת

הרשאות ואמצעים
מקובלים וזיהוי

הרשאות ואמצעים מקובלים
והחלפת ססמאות

הרשאות ואמצעים מקובלים
וזיהוי כולל החלפת ססמאות

אירועי אבטחה

אירועי אבטחה

אירועי אבטחה

התקנים ניידים

אירוע אבטחה חמור

אירוע אבטחה חמור

ניהול מאובטח

התקנים ניידים

התקנים ניידים

מיקור חוץ

שמירה

שמירה

מיקור חוץ

מיקור חוץ

פעולות פיתוח

פעולות פיתוח

תיעוד בקרת כניסה ויציאה

תיעוד בקרת כניסה ויציאה

אמצעים פיזיים

אמצעים פיזיים

מאגר מידע שהוא
אחד מאלה:

סקר סיכונים
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תנאים וחריגים
לדוג' :אם אתם עד  3מורשי גישה למאגר/י המידע ואינכם עוסקים בשרות פנסיוני
(ולא מחזיקים מידע רגיש) אז המאגר שלכם בסיווג "יחיד" אם אתם מעל  3מורשי גישה
ועד ( 10ואינכם גוף ציבורי) בכל מקרה אתם ברמת אבטחה "בסיסית"
לאחר שסוכן הביטוח מצויד בתיק נהלי אבטחה כמתחייב בתקנות בהיותו בעל מאגר מידע
עליו ליתן תוקף למספר תקנות כמתחייב בדין:

מס'
תקנה

פירוט התקנה

מתן תוקף

הערות

2

מסמך הגדרות המאגר

אחת לשנה
בכל שנה עד  31.12לגבי שינויים טכנולוגיים/
ארגונים משמעותיים ובהתקיים אירועי אבטחה

בשים לב לתקנה ( 2א)

4

אחת לשנה

5

ברמת אבטחה גבוהה סקר סיכונים
ומבדקי חדירה – אחת ל 18 -חודשים

האם יש צורך בעדכון הנוהל
בשים לב לתקנה (4ה)

7

אבטחת מידע בניהול כוח אדם

ברמת אבטחה בינונית או גבוהה
הדרכת כ"א אחת לשנתיים

בשים לב לתכנים כאמור
בתקנה ( 7ג)

9

זיהוי ואימות

ברמת אבטחה בינונית או גבוהה
הדרכת כ"א אחת לשישה חודשים

בשים לב לתקנה ( 9ב) ()2

11

תיעוד של אירועי אבטחה

ברמת אבטחה בינונית דיון באירועי האבטחה
ויבחן את הצורך בעדכונו של נוהל האבטחה –
אחת לשנה לפחות ברמת אבטחה גבוהה
אחת לרבעון

15

מיקור חוץ

חובתו של הגורם החיצוני לדווח ,אודות אופן
ביצוע חובותיו לפי תקנות אלה וההסכם
ולהודיע לבעל המאגר במקרה של אירוע
אבטחה אחת לשנה לפחות

בשים לב לתקנה ( 15ח)

16

ביקורת תקופתית

ברמת אבטחה בינונית או גבוהה ביקורת
פנימית או חיצונית ,על ידי גורם בעל הכשרה
מתאימה לביקורת בנושא אבטחת מידע
שאינו ממונה האבטחה של המאגר,
כדי לוודא את עמידתו בהוראות תקנות אלה
אחת ל 24 -חודשים

בשים לב לתקנה ( 16א)
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סודיות
סודיות (תיקון מס'  )1תשמ"ה1985-
(תיקון מס'  )4תשנ"ו1996-

 .16לא יגלה אדם מידע שהגיע אליו בתוקף
תפקידו כעובד ,כמנהל או כמחזיק של
מאגר מידע ,אלא לצורך ביצוע עבודתו
או לביצוע חוק זה או על פי צו בית משפט
בקשר להליך משפטי;
אם הוגשה הבקשה לפני תחילת ההליך
תידון הבקשה בבית משפט השלום .המפר
הוראות סעיף זה ,דינו  -מאסר  5שנים.

תפ (ת"א) 6338/06
מדינת ישראל נ' לייבוביץ חיים ואחרים
בחקירה הסמויה התגלו הקשרים של הנאשמת
עם אמיר ,שהוא קרוב משפחה שלה ,ואופן ביצוע
העבירות .פעמיים-שלוש בשבוע היה אמיר שולח
לנאשמת בפקס רשימה ,שבה מופיעים עשרות
מספרי תעודות זהות של אזרחים ,שלגביהם היא
התבקשה לבדוק יציאות לחו"ל ,ובחלק מהמקרים
בעלויות על רכב.
הנאשמת הייתה בודקת את המידע במחשבי
הביטוח הלאומי ,רושמת בכתב יד את התשובות
על גבי הרשימה ושולחת בחזרה לאמיר בפקס.
בתמורה ,אמיר היה מספק לנאשמת סם מסוג
חשיש ,שבו נהגה להשתמש .השניים פעלו בשיטה זו
במהלך תקופה של כשנה,
ובערך מספטמבר  2005ועד לביצוע המעצרים
בפרשה ,ב 5-לספטמבר .2006

חושבים לפני שמשתפים -

לפני שמעלים תכנים לרשת תחשבו:

האם זה משהו שכדאי
לשתף עם העולם?
האם זה עלול לפגוע בי או במישהו אחר?
מי אמור לראות את התוכן?
 חשוב להוסיף הגדרות מתאימות לפי סוג השימושלאינטרנט יש זיכרון של פיל -
מה שעולה לרשת ,נשאר ברשת.

תרשים זרימה לרישום מאגר
וכתיבת נהלי אבטחת מידע
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על מנת לבצע את הליך רישום המאגר וכתיבת נהלי האבטחה
בהתאם להוראות החוק והתקנות יש לתכנן את השלבים הבאים:

1

2

מילוי טופס
הגדרת המאגר
עפ"י תקנה 2

אפיון
טכנולוגי

3
רישום המאגר
במשרד
המשפטים

6

5

4

כתיבת
נהלים

הטמעה בקרב
עובדי המשרד/
סוכנות

ביצוע עדכונים
עפ"י לוחות זמנים
הקבועים בתקנות
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תקנון ,תנאי שימוש ועוגיות

תנאי השימוש והתקנון נועדו על מנת להגן עליכם כמפעילי האתר וכבעלי עסק.
הסיכונים המשפטיים הקיימים בחיי היום-יום של עסק ,מתקיימים גם בעולם הווירטואלי.
פרסום תקנון ותנאי שימוש באתר יפחיתו את החשיפה שלכם לסיכונים משפטיים שונים,
דוגמת הפרת זכויות קניין רוחני ,זכויות הצרכן ,לשון הרע ,זכויות פרטיות ועוד.
חשוב לדעת שאתרי סחר המפעילים בתוכם מערכת סליקת אשראי ,נדרשים על ידי חברות
האשראי להטמיע תקנון ותנאי שימוש כתנאי להפעלת הסליקה.

מה זה תקנון ותנאי שימוש ?

מי צריך תקנון?

תקנון ותנאי שימוש לאתר אינטרנט הם חוזה משפטי
שמסדיר את היחסים שבין האתר לבין המשתמשים,
מדובר החוזה אחיד (שבו צד חזק-בעלי האתר ,וצד חלש
המשתמשים) ,הם באים להגן עליכם כבעלי האתר והעסק.
מהסיכונים המשפטיים של עסק.

ככל שאתם מבקשים/אוספים מידע על משתמשים,
ברור הרי יש מקום להסביר להם למה?
ישנן חברות כגון חברות סליקה מבטחים וחברות בין
לאומיות דורשות תקנון מסודר לאתר למען שקיפות משפטית.
לכן התוצאה הרצויה היא שככל שיש לכם אתר אתם
תייצרו תקנון שיגן אליכם ככל שניתן ,ויתן ללקוח את כל
המידע שהוא צריך.

פרסום תקנון ותנאי שימוש ימזערו את סיכוי את הסיכונים
המשפטיים שלכם ,במגוון נושאים כגון :הפרת זכויות יוצרים,
מה זה עוגיות?
זכויות הצרכן ,דיני סחר ,לשון הרע ,דיני פרטיות ,ועוד.

מה ההבדלים בין תקנון ותנאי שימוש?
תנאי שימוש לרוב מדובר בפעולות שנעשות באתר על
ידי המשתמש (כגון כתיבה בפורומים) ,תקנון צריך לאגד
את כל ההתקשרות החוזית בן הצדדים במיוחד בפעולות
הקניה וההתקשרות.

עוגיות  -קבצי מידע קטנים שנשמרים גם אצל המשתמש
הפרטי וגם באתר ,הם שומרים כל פעולה שעושים באתר
מצד אחד זאת אחת הסיבות שאתר שביקרתם בו בעבר
יעלה יותר מהר(רובו שמור אצלכם) שבר שחשוב לכולנו.
מצד שני כל פעולה שהמשתמש מבצע באתר נשמרת -
כן כל פעולה לרבות סיסמאות מספרי כרטיסי אשראי וכו'.

למפעילי האתר יש חשיבות גדולה במידע הזה ,כמו על מה
למה צריך תקנון?
חשוב לזכור שהחוק לא מחייב תקנון (מעניין לראות שברוב לוחצים יותר ,מה מעניין אנשים ,איזה כתבות או פרסומות,
אך כמו שנאמר עם כוח גדול קמה אחריות גדולה,
השירותים הממשלתיים יש תקנון) ,אבל קיומו של תקנון
לכן המחוקק (ברוב העולם) חייב לידע את הציבור על
נותן לכם כוח.
השימוש הזה ,מה נלקח ולאיזה שימוש ואת אישורו ,נכון
להיום אין חובה בחוק הישראלי אך אתרים רבים מבקשים
מטרת התקנון היא למנוע תביעות והליכים משפטיים.
התקנון יכול להגן אליכם מתביעות עקב אי בהירות ,רשלנות זאת כבר היום.
של עובדים ,בהתאם לחוקים בכל העולם כלל בישראל
(בתיקון הקרוב) ,ככל שאתם מבקשים מידע באתר אתם
חייבים להסביר מה אתם עושים איתו? למי אתם מעבירים?
כתיבת תקנון ברור יחסוך זמן מהעובדים שלכם להסביר
דברים שכתובים שם וישנה אפשרות שפשוט העובד יפנה
לתקנון או שיקריא ממנו ,כך קיבלתם חוזה ברור ללא
טעויות אנוש.
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טיפים לכתיבת תקנון ותנאי שימוש

המטרה הרצויה היא שהתקנון ותנאי השימוש יכתבו על-ידי איש מקצוע,
עו"ד בתחום בגלל שבסופו של דבר האחריות היא של בעל העסק
וחשוב לעדכן את התקנון בהתאם לחוק ,תקנות ,לדין ,ולדרישות השותפים העסקיים שלכם.

חשוב לשים לב:

1

4

שיש פרק על שמירת המידע
והעברתו לצדדים שלישים
(כגון חברות ביטוח).

ככל שיש פורום או מקום לתגובות,
בשביל למנוע פגיעה בצד שלישי (כגון:
הוצאת דיבה) .תנאי השימוש יכול בהחלט
לעזור ולהגן אליכם.

2

5

שיש טלפון של איש קשר מיועד שאחראי
לאבטחת מידע/לאתר.

זכויות יוצרים -
אל תעתיקו ,התקנון זה רכוש,
העתקתו כמו העתקת כל חומר יכולה
להיות פגיעה בזכויות יוצרים ועלולה
לעלות הרבה כסף.

3

בחתימתם במייל תעבירו לינק לתקנון
החתמת אדם על התקנון תחסוך לכם
הרבה כאב ראש.

ככל שיש הליך מכירתי און ליין חייבים
להסביר את כל ההשלכות במיוחד כאשר
מדובר בהליך מול צד שלישי
(חוק הגנת הצרכן).

כדאי באותו מועד גם להחתים על
אישור לקבלת תוכן פרסומי ולנסות
להגדיל את הפרסום שלכם.

חשוב לזכור שכל הכוח נמצע אצל בעלי האתר ,לכן ככל שהשימוש בו יהיה דורסני וחד צדדי
יש סכנה שבית המשפט ימצא לנכון לפסול אותו בכלל ולכן עדיף שיהיה שקול ושקוף.
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מילון מונחים סייבר ואבטחת מידע
באדיבות מיי ברוקס קמפלר – חברת הלנה.
משולש הCIA (Confidentiality, Integrity, Availability(-
עומד במרכז העשייה של תעשיית אבטחת המידע.

סודיות שמירה על המידע מפני גישה לא מורשית
אמינות שמירה על אמינות המידע הקיים
זמינות אפשרות גישה למידע כאשר הוא נדרש
הרשת האפלה ( )The Darknetהיא חלק באינטרנט
שאינו נגיש בתצורה הרגילה של גלישה באמצעות מנועי
חיפוש .הגלישה ברשת האפלה היא באמצעות שימוש
בדפדפן ייעודי .הגלישה ברשת האפלה היא אנונימית
לחלוטין ,דבר שמאפשר לרשת האפלה להציע שלל
פעילויות לא חוקיות ,מסחר בסמים ,רכישת נוזקות ושירותי
פריצה ,שיתוף חומרי פורנו ודיווח אנונימי על אי־סדרים
בארגונים (הלשנה) ועד שמועות על רכישת רצח מוזמן
באמצעות רשת זו.
פגיעות ( )Vulnerabilityחולשה או חשיפה טכנולוגית
המאפשרת ניצול על־ידי קוד זדוני.
נוזקה ( )Malwareקוד מחשב שמטרתו פגיעה בפעילות
התקינה של המערכת שעליו היא רצה .זהו שם כולל לכל
קוד זדוני ,והוא מכיל שלל תת-סוגים כגון וירוסים ,כופרות,
סוסים טרויאניים ועוד.
פגיעות יום אפס ( )Zero dayפגיעות במערכות
שונות (מערכות הפעלה או תוכנות) שאינה ידועה ליוצרי
המערכות .פגיעויות מסוג זה חביבות במיוחד על האקרים,
כי בהיותן לא ידועות הן ניתנות לניצול בלי שמערכות הגנה
יזהו את המתרחש.
כופרה ( )Ransomwareתוכנת מחשב זדונית אשר
מצפינה את הקבצים במחשב ודורשת מהמשתמש כופר,
תשלום ,תמורת המפתח לפיענוח הקבצים.

מה משותף
ל״ארנב רע״
״רוצים לבכות״
ו״לוקי״?

כולם סוגים של
וירוסי כופרה

כופרה  -וירוס מחשב המצפין את
המידע על התחנה ומציג הודעה
שבה נדרש תשלום בגובה משתנה
על מנת לשחרר את הקבצים
הדבקה בכופרה מתרחשת לרוב
באמצעות דואר אלקטרוני נגוע (פישינג)
גיבוי  -הדרך הטובה ביותר להגן
על עצמכם מפני מתקפת כופרה.
גם אם נדבקתם  -משחזרים
וחוזרים לפעילות רגילה

מתקפת דיוג ( )Phishingמתקפה שנועדה לגרום
למשתמש לעשות דבר שאינו אמור לעשות ,כגון ללחוץ על
קישור ,להכניס פרטים לטופס או להוריד ולהריץ קובץ.
מתקפת וישינג מתקפת דיוג באמצעות שיחת טלפון.
לרוב ,מספר שירות בעל מידע רגיש כמו הבנק או ספקית
כרטיסי האשראי.
מתקפת סמישינג מתקפת דיוג באמצעות הודעת .SMS
מתקפות אלה צוברות תאוצה בשנים האחרונות ,וקשה
לזהות בהן קישורים זדוניים.

דיוג ממוקד מתקפת דיוג שמטרתה היא גורם ספציפי ,הוא
עצמו או כאמצעי להגיע דרכו לגורם עניין שאליו הוא מקושר.

חושבים לפני שמקליקים -
כך מזהים מיילים מתחזים:

שולח לא מוכר
הפעלת לחץ באמצעות הפחדה
סקרנות או הצעות מפתות
פניה כללית ולא אישית
קריאה לביצוע פעולה
(לחיצה על קישור או הורדת קובץ)

מערכות משובצות מחשב כל מכשיר שבו משולב
מחשב בעל כוח עיבוד אשר מעורב בביצוע פעולות
המיועדות לתפעול המכשיר.
מתקפת  Sextortionסחיטה ברשת המתבססת על
איום לשלוח תמונות אינטימיות של המשתמש לאנשי
הקשר שלו אם לא ישולמו דמי הסחיטה.
טקסט גלוי הטקסט הבסיסי שאותו אנחנו
רוצים להצפין.
טקסט מוצפן הטקסט הגלוי לאחר שעבר הצפנה .אינו
אפשרי לקריאה ללא פיענוח.
הצפנה החלפה של מידע במידע אחר באמצעות שימוש
במנגנון הצפנה.
פיענוח גילוי הטקסט המוצפן והחזרתו למצב הגלוי.
הצפנה סימטרית שימוש באותו המפתח להצפנה
ולפיענוח של טקסט.
הצפנה א־סימטרית עושה שימוש בשני מפתחות שונים,
ציבורי ופרטי ,להצפנה ופיענוח של טקסט.
גיבוב ( )Hashפונקציה חד־כיוונית שמטרתה
העיקרית היא להבטיח שהמידע לא השתנה ,כלומר שאין
שום דרך להגיע חזרה לטקסט הגלוי מתוך ערך הגיבוב.
הזדהות חזקה הזדהות שעושה שימוש בשניים משלושת
הפרמטרים הבאים במשולב:
משהו שאני יודעת (סיסמה)
משהו שיש לי (אמצעי זיהוי פיזי)
משהו שהוא אני (זיהוי ביומטרי)

סיסמה חלשה = סכנה
כללים לבחירת סיסמה חזקה:
כל המרבה הרי זה משובח
יותר מאובטחים
* יותר תווים
* יותר קטגוריות פחות סכנות
!WeneedSTRONGp@sswords

מעל 50%

מהמשתמשים מודים
ששיתפו סיסמה עם בני זוגם,
רק  11%החליפו
את הסיסמא לאחר פרידה

לא משתפים גם לא עם חברים
חזרתיות היא טעות ,השתמשו בסיסמאות שונות לשירותים שונים
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אכיפה וענישה
פעילויות האכיפה הפלילית ,המנהלית והפיקוח

פעילויות האכיפה הפלילית ,המנהלית והפיקוח ,אשר
מתבצעות על ידי החוקרים והמפקחים המוסמכים ברשות
להגנת הפרטיות ,נועדו להטמיע את הוראות חוק הגנת
הפרטיות ,התשמ"א( 1981-להלן" :החוק") ואת חשיבותן
בקרב הציבור ,להגביר את הציות להן (בין היתר בדרך של
הרתעה באמצעות הגשת כתבי אישום פליליים ,הטלת
קנסות מנהליים ושלילת האפשרות לעשות שימוש במידע
במקרים של הפרת הוראות החוק) ,להעלות את תחושת
המוגנות הציבורית ולהסדיר את התנהלות המשק.
הפנמת הגופים הרלוונטיים במשק את ערך הפרטיות
ואמונו הגדל של הציבור בהם ,עקב כך ,תורמים לפיתוח
הצמיחה הכלכלית במשק ועל כן חשובים לאין שיעור.

קביעת הפרת החוק והטלת קנס מנהלי בגין חלק
מההפרות של חוק הגנת הפרטיות .קנס מנהלי מוטל
בהתאם לחוק העבירות המנהליות ,התשמ“ו1985-
ולהנחיית היועץ המשפטי בנושא ,כאשר ההפרה היא כזו
שבגינה ניתן להטיל קנס וכאשר רף הראיות בתיק הוא
מעל לספק סביר ,מאחר שמדובר בסנקציה שהיא חלופה
להגשת כתב אישום פלילי.

ברשות להגנת הפרטיות נצבר ידע רב וחשוב על מגוון
רחב של גופים ציבוריים וגופים פרטיים ממגזרים שונים
במשק ועל הדרך שבה הם מנהלים את מאגרי המידע
שבהחזקתם .כמו כן נצבר ידע על הפרויקטים השונים,
על סוגי המידע שנאספים ועל דרכי האיסוף ,על מטרות
לחוקרים ולמפקחים ברשות סמכות לדרוש ידיעות
השימוש במידע ,על מגוון השימושים שנעשים בפועל ,על
ומסמכים .הם גם רשאים להיכנס לכל מקום שיש
העברות מידע בין גופים ומטרותיהן ,על אמצעי אבטחת
יסוד להניח שמופעל בו מאגר מידע ,לערוך בו
המידע שננקטים או לא ננקטים ועוד .הידע הזה משמש
חיפוש ולתפוס חפץ בהתאם להוראות פקודת
למיפוי תופעות כלל מגזריות או כלל משקיות ומהווה בסיס
סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש],
לגיבוש הנחיות שוק של הרשות להגנת הפרטיות וקביעת
התשכ“ט ,1969-אם שוכנעו כי הדבר דרוש לשם הבטחת מדיניות בתחומים שונים (בין היתר בנושא של אכיפה),
ביצוע החוק וכדי למנוע עבֵ רה על הוראותיו .עוד הם
הנוגעים לניהול התקין של מידע אישי.
רשאים לבצע חקירות מחשב ,כאשר לצורך כך ולצורך
כניסה למקום המשמש למגורים בלבד ,נדרש צו של שופט
הקנסות המנהליים מוטלים במסגרת הליכי אכיפה
בית משפט שלום .חוקרי ומפקחי הרשות להגנת הפרטיות
מנהליים בהתאם לתקנות העבירות המנהליות
הם חוקרי מחשב מיומנים מוסמכים .הרשות להגנת
(קנס מינהלי – הגנת הפרטיות) ,תשס"ד.2004-
הפרטיות פועלת לחשיפת מקרים של הפרת הוראות החוק
אין בהליכי האכיפה המתנהלים ברשות להגנת
באמצעות פעולות אכיפה יזומות ובאמצעות מידע שהיא
הפרטיות בכדי לבוא במקום הסעדים העומדים
מקבלת ממודיעין סמוי וגלוי (רגולטורים וגופים ציבוריים,
בפני מי שנפגעה פרטיותו ,ושבאפשרותו לנקוט
תקשורת ,אזרחים מודעים ,תלונות של נפגעים או מתחרים
על-פי חוק.
וכלי מודיעין ואיסוף.
יצויין כי מעשה או מחדל בניגוד להוראות פרקים
ב' וד' הינן עוולה לפי פקודת הנזיקין

כאשר מתגלה הפרה של החוק ,בידי הרשות מספר
כלים להתמודדות עם ההפרה .הכלים יופעלו בהתאם
לחומרת ההפרה ולאופייה והם כוללים את האפשרות (ההדגשות אינן במקור י.ע)
לפתוח בחקירה פלילית או לחלופין לפתוח בהליך
אכיפה מנהלי (פיקוח) ובמסגרתו לדרוש תיקון מבוקר
של הליקויים ,לאסור שימוש במידע בדרך של התליית
תוקפו של הרישום או ביטולו,
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שאלות ותשובות

על אילו מאגרי מידע חלות התקנות? מה הדין לגבי
מידע המגיע ממקור פומבי המצוי בנחלת הכלל?
התקנות חלות על כלל מאגרי המידע העונים על
הגדרת "מאגר מידע" בסעיף  7לחוק הגנת הפרטיות,
בכלל זה מאגרים שהמידע שבהם נאסף
ממקורות פומביים.

מיהו הגוף שעתיד לפקח על מילוי הוראות תקנות
אבטחת מידע והאם ניתן להטיל סנקציות בגין הפרתן?
הרשות להגנת הפרטיות מפקחת על מילוי הוראות
חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו ,לרבות
תקנות אבטחת מידע .הפרת התקנות עלולה להביא
להטלת סנקציה מצד הרשות ,לרבות ביטול אישור
ניהול המאגר (רישומו בפנקס המאגרים) ופרסום
ההפרה לציבור .כמו כן ,עלולה ההפרה להיות בסיס
לתביעות אזרחיות ,ייצוגיות ואחרות.

האם קבצי אקסל עם פרטי עובדים נחשבים
למאגר מידע?
ככלל ,קבצי אקסל עם פרטי מידע אישי אודות עובדים
הינם בגדר מאגר מידע.

כיצד רואה הרשות את חלוקת האחריות על
אבטחת המידע שבמאגר ודיווח על אירועי אבטחה
בין בעל המאגר לבין המחזיק בו?
סעיף  17לחוק קובע שבעל המאגר ,המחזיק או מנהל
המאגר "כל אחד מהם אחראי לאבטחת המידע
שבמאגר המידע".
תקנה (19ב) לתקנות מחילה את מרבית חובותיו של
בעל המאגר לפי התקנות "גם על מחזיק המאגר,
בשינויים המחויבים ולפי העניין".
על רקע זה ,עמדת המחוקק והרשות היא שבעל
המאגר והמחזיק נושאים ביחד ולחוד באחריות
לאבטחת המאגר ,כאשר את חלוקת התפקידים
ביניהם לביצוע בפועל של החובות המפורטות בתקנות
יש לקבוע במפורש בהסכם ביניהם ,בהתאם לתקנה
 )2(15שעוסקת בתנאים להתקשרות של בעל המאגר
עם גורם חיצוני לצורך קבלת שירות שכרוך במתן
גישה למאגר המידע.

אין לראות במידע המסופק באמצעות המדריך משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם ו/
או מתן שירותים משפטיים ו/או יצירת יחסי עו"ד-לקוח ,בין אם במפורש ,מכללא או מכוח
כל דין ,כלפי קורא המדריך ו/או צדדיים שלישיים כלשהם ,לרבות מצגים ו/או התחייבויות
בנוגע לאיכותו ,אמינותו ,מידת הדיוק ,השלמות ורמת העדכון של המידע האמור
וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי ,והכול ,בכפוף להסתייגויות
של הוראות כל דין המורות אחרת.
המדריך מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים ,סימני מסחר ושאר זכויות
קנייניות ,לרבות תוכן ,תוכנה ,תמונות וגרפיקה ,אשר חלקם בבעלות עוה"ד וחלקם
בבעלותם של צדדים שלישיים .המדריך כולו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה.
המשתמש אינו רשאי לשנות ,לפרסם ,לשדר או להעביר ,לקחת חלק בהעברה או מכירה,
להשתמש במדריך או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל אותו ,ו/או את
תוכנו של המדריך כולו ,או חלקו למטרה כלשהי ,זולת זו שלשמה נועדו.
עוה"ד רשאי בכל עת ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,לשנות ו/או להפסיק את
השימוש במדריך ו/או כל חלק ממנו לרבות בכל הקשור לתוכן המדריך ו/או השירות,
הניתן להשתמש במדריך ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה למדריך
ו/או לצורך השימוש בו.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות המדריך לדין ו/או להנחיה שבדין ,יגברו הדין
ו/או ההנחיה של הגורם המוסמך על פי דין.
המדריך כפוף לחוק ,לתקנות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע הנהוגים מדינת ישראל,
ואינו מתייחס לדין זר בנושא זה ובכלל.
כל המידע והתוכן המצויים במדריך הינם רכושו הבלעדי של עוה"ד.
למען הסר ספק ,המידע המופיע במדריך אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו.
ככל שמדריך זה מנוסח בלשון זכר הרי שניסוח זה הינו מטעמי נוחות בלבד,
והוא פונה לשני המינים ולקוראים באשר הינם.

