
 חדשנות הגנה על מידע והרשות להגנת הפרטיות 

 * עו"ד שירה בלוך אקרמן :הכותבת 

בימינו, אירועי תקיפת מאגרי מידע מתרחשים חדשות לבקרים. השאלה אינה האם אלא מתי 

    יקרה האירוע הבא.

תקיפות מאגרי מידע קורות מידי יום ומידי שעה. אם בעבר היה מדובר רק בחברות עם כיסים  

 עמוקים, כיום כל עסק שהוא יכול לחוות אירועים שכאלה. אין עסק החסין מפני פרצות אבטחה. 

אבטחת מידע רגיש של לקוחות המשרד, בכל עסק/ ארגון כמעט, הינה מאבני היסוד של כל 

ארגון עסקי שיש לו לקוחות. לא זו בלבד שהחוק מחייב שמירה על מאגרי מידע, אלא שהשוק  

 העדר שמירה והגנה מספקת תביא לעזיבת הלקוחות ולמוניטין שלילי. -"מצביע ברגליים" 

ארץ    דרך  חברת  כי  התברר  הרשות,  שביצעה  מנהלתית  אכיפה  במהלך  כחודש,  לפני 

highways  -    הפרה את חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו בשל אירוע אבטחה חמור. מקרה    6כביש

דומה אירע בחברות ישראכרט, התאחדות הכדורגל הישראלית, ועתה גם בבית החולים הלל  

 יפה שעבר אירוע פרצת אבטחה משמעותי לפני שבועות ספורים. 

 הרשות להגנת הפרטיות ופעילותה 

, שהחלו  2017ת הגנת הפרטיות )אבטחת מידע( התשע"ז  נכנסו לתוקף תקנו  2018בשנת  

חובה  מטילות  התקנות  מידע.  אבטחת  בדבר  הפרטיות  הגנת  חוק  את  ליישם  סוף  סוף 

משמעותית על כל הבעלים/המנהלים והמחזיקים של מאגרי מידע בישראל לאבטח את המידע 

 שברשותם. 

מידע לערוך מסמך מדיניות  בין היתר, התקנות מחייבות שלכל ארגון/עסק שברשותו מאגרי  

ודרכי   באבטחתו  לפגיעה  עיקריים  סיכונים  בו,  השימוש  סוגי  המאגר,  מטרות  את  המגדיר 

 התמודדות עימם. 

הפרטיות,   להגנת  לרשות  מידע  אבטחת  פריצת  אירועי  על  דיווח  חובת  ישנה  כעת  בנוסף, 

טיות מוציאה  ובהתאם לדרישתה, גם דיווח לאנשים לגביהם נחשף המידע. הרשות להגנת הפר

 באופן תדיר הנחיות ועדכונים לעיקרי המדיניות שלה בהתאם לתקנות. 

כך למשל, הרשות קבעה כי על הארגונים לפעול לצמצום התרחשותם של אירועי אבטחת מידע, 

בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, ולוודא כי עובדיהם פועלים בהתאם לנהלים  

 הפנימיים בנושא אבטחת מידע. 

על   ביקורות  מבצעת  הפרטיות  להגנת  הרשות  התקנות,  אכיפת  על  האחראי  רגולטורי  כגוף 

במרחב  אישי  מידע  פרטיות  על  כמגנה  תפקידה  יישום  את  לוודא  מנת  על  עסקים/ארגונים 

ורשויות  ממשלה  משרדי  עסקים,  מסחריים,  בארגונים  ביקורות  מבצעת  הרשות  הדיגיטלי. 

 ציבוריות. 

ות חקירות שהצליחו לחשוף עבריינים שיצרו תוכנה, אספו מאגרי  רק לאחרונה ביצעה הרש

  מידע ושיווקו אותה באופן בלתי חוקי.



בימים אלו הרשות להגנת הפרטיות מגבירה את אמצעי האכיפה שלה, ופועלת למיצוי כליה  

 וסמכויותיה. 

 אז מהו מאגר מידע, ומהו מידע רגיש? 

ומורשים. מאגר מידע רגיש כולל נתונים מעמיקים  מאגר מידע יכול לכלול שמות עובדים, ספקים  

על אישיות אדם, צנעת הפרט, מצב בריאותי, מצבו הכלכלי, דעות ואמונות. על מאגר   -יותר  

  כזה יש לדווח לרשם מאגרי מידע בהתאם לדרישת החוק.

בהתאם לתקנות, המאגרים מחולקים לקבוצות רמת אבטחה ההולכת וגוברת בהתאם לרמת  

 הסיכון. 

נהלים ב לספק  מחויב  ומעלה  בינונית  ברמת אבטחה  מידע  מאגרי  עסק/ארגון שברשותו  על 

הממפים את מערכות המחשוב הקשורות למאגרי המידע של העסק, ולהגדיר מדיניות בנושאים 

ב, ביצוע סקרי סיכונים שונים להיבטים שונים  " כגון: ניהול כ"א, הרשאות גישה, זיהוי ואימות וכיו

ד אירועי אבטחה המעלים חשש לפגיעה במידע או חריגה מהרשאת גישה של המאגר, תיעו

 במערכות מידע, ואבטחה פיזית של מאגר המידע.

 לסיכום 

קיומם מדאיגים בעלי עסק רבים  א וקנסות על אי  אך אל תתנו   -כיפת תקנות הגנת המידע 

   -ממה שחשוב באמת  םליבכלחשש מאלו להסית את תשומת 

מוטלת עליכם אחריות כבדה לשמירה על אבטחת המידע של לקוחותיכם כחלק כבעלי עסקים,  

מהאמון שהם נותנים לכם. אם עדיין לא הגנתם על מאגרי המידע שלכם, הגיע הזמן לנקוט  

בצעדים לשמירה עליהם בצורה המיטבית. אם כבר קיימים אצלכם נהלים לאבטחת המידע, 

   כנים בהתאם לתקנות המעוגנות בחוק.ודאו כי אלו עוברים בדיקות שגרתיות ומתעד

 

 ברגולציית אבטחת מידע ושמירת הפרטיות.  מתמחה בתחום ,עו"ד שירה בלוך אקרמן *

 


