
הגנת הפרטיות–חוק וסדר 

מוטי לנדס
מנהל אבטחת מידע

קבוצת תנובה



מטרה–תקנות אבטחת המידע החדשות 

הטמעת עקרונות אבטחה בשגרת ניהול 

המידע בארגון לשם מימוש תכלית חוק  

הגנת הפרטיות



אודות התקנות

 1981, הגנת הפרטיותחוק

1986, תקנות הגנת הפרטיות

 2017, (אבטחת מידע)תקנות הגנת הפרטיות

 2018בתוקף ממאי –חוק הגנת הפרטיות



מושגים

"או הגנה על המידע בפני , הגנה על שלמות המידע–" אבטחת מידע

.העתקהשימוש או , חשיפה

"המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי, אוסף נתוני מידע–" מאגר מידע  ,

.והמיועד לעיבוד ממוחשב

"צנעת אישיותו, מעמדו האישי, נתונים על אישיותו של אדם–" מידע  ,

.דעותיו ואמונתו, הכשרתו המקצועית, מצבו הכלכלי, מצב בריאותו

"מצב  , צנעת אישיותו, נתונים על אישיותו של אדם–" מידע רגיש

.דעותיו ואמונתו, מצבו הכלכלי, בריאותו

"בהתבסס על השתייכותו לקבוצת  , פניה אישית לאדם–" דיוור ישיר

שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם  , אוכלוסין

.כלולים במאגר מידע



:להלן, בתנאי אחד או יותר, חובת רישום המאגרים–לפני הכל 

 10,000מידע מעל נושאי מספר

מידע רגיש

מטעמם או בהסכמתם למאגר זה, כולל מידע על אנשים והמידע לא נמסר על ידיהם.

משמש לשירותי דיוור ישיר

הפרידו בין החובה מתוקף החוק לרשום את המאגר בפנקס המאגרים לבין התקנות  ** 

לשמירת המאגר בהתאם לרמת האבטחה



אבטחת מידע-תקנות הגנת הפרטיות 

או הגנה על, הגנה על שלמות המידע

שימוש או , המידע בפני חשיפה

.העתקה



רמות אבטחה4על מבט –תקנות אבטחת מידע החדשות 

מאגר המנוהל בידי יחידהקלות ליחידים 

שיורירמת אבטחה בסיסית 

התוספת הראשונה לתקנותרמת אבטחה בינונית 

התוספת השנייה לתקנותרמת אבטחה גבוהה 

גופים ציבוריים

סוחרים במידע

מאגרי מידע בעל רגישות מיוחדת



רבדים של מנגנונים3על מבט –תקנות אבטחת מידע החדשות 

אפיון המידע המוגן ומיפוי הסיכונים בפניהם הוא חשוף

קביעת נהלי אבטחת המידע

חובות יישומיות בשמירת מידע ועיבודו



נושאים מרכזיים ליישום

מסמך  

הגדרות 

מאגר

ממונה על  

אבטחת מידע

אבטחת  נוהל

מאגר  

מיפוי מערכות 

המאגר וביצוע 

סיכוניםסקרי

אבטחה  

פיזית  

וסביבתית

מידע  אבטחת

בניהול  

משאבי אנוש

ניהול  

הרשאות

גישה
ואימותזיהוי

בקרה ותיעוד  

גישה

ביקורות  

תקופתיות

תיעוד של 

אבטחת  אירועי

מידע

התקנים  

ניידים

משך שמירת  

נתוני  

האבטחה

אבטחת  

תקשורת

ניהול מאובטח  

ומעודכן של 

מערכות המאגר

ספקים

ומיקור חוץ

גיבוי ושחזור  

נתוני אבטחה

רלוונטי אך ורק מרמת אבטחה בינונית ומעלה:שחור

בינונית

גבוהה



בעלי תפקידים המעורבים בתהליך

בעל  
המאגר

מנהל 
המאגר

ממונה  
אבטחת  

מידע

מחזיק  
המאגר

מחלקה 
משפטית

טכנולוגיות 
ומערכות  

מידע

רכש  
וספקים

ט"קב
משאבי  

אנוש



זמן ותקציב–אתגרים בתהליך 

 ליווי וכמובן תקציב, זמןכולן מצריכות , הפעולות שצריך לעשות על מנת לעמוד בחוקאלו:

מיפוי המידע בארגון ותהליכי זרימת המידע

בדיקה מול הרשם וביצוע סקר חשיפה משפטית

תהליכיים ומדיניות, ביצוע סקר פערים טכנולוגיים

בניית תוכנית עבודה לטיפול בפערים

 (בהחלט יכול להיות גם הטמעת טכנולוגיות)יישום תוכנית עבודה

בניית מערך ניטור ובקרה



טיפים



עזרה חיצונית–#1טיפ 

 וקחו ליווי מחברת ייעוץ המתמחה  , קחו ייעוץ משפטי פנימי או חיצוני! אל תחליטו לבד

:בהיבטים טכנולוגי ומשפטיים

הבנת הנקרא לצורך כתיבת מדיניות ונהלים פנימיים

קביעת רמת האבטחה של המאגרים

שינוי והתאמת הסכמים עם מחזיקי מאגר חיצוניים

שינוי והתאמת הסכמים עם חברות המיקור חוץ

רישום המאגרים אצל רשם המאגרים במשרד המשפטים



היצמדו לחוק–#2טיפ 

 ישנם אי דיוקים  –די מקיף ( אבטחת מידע)המדריך המלא לתקנות הגנת הפרטיות

.יש להיצמד לחוק עצמו. בתקנותהמחייבות קלים ברשימת הפעילויות 

 הגדירו רמת אבטחה גבוהה יותר למאגר–אם יש ספק.



צנעת חייו האישיים–#3טיפ 

 כל דבר שהפרט לא היה רוצה שהציבור ידע עליו? מהי צנעת חייו האישיים של אדם

היעזרו -אם יש פריט מידע שאינכם בטוחים לגביו ? ז כמידע תחת הגדרה זו "האם להתייחס לת

בייעוץ משפטי

 צריך להפריד בין נתונים הנאספים באופן שוטף במסגרת ניהול יחסי העבודה  –לגבי מועסקים

(הימנעו מלאסוף מידע על מועסקים שלא נועד לניהול העסק)השוטפים לבין אלו שלא 

 או  /פנימי ו)כ יהיה ברמת אבטחה בינונית או גבוהה "מידע הנאסף על מועמדים בד–לגבי מועמדים

(בענן

ז או מצב משפחתי של צרכנים ולקוחות"הימנעו מלאסוף ת



(גיוס)מאגר מועמדים –#4טיפ 

 בחלקם להיות מועסקים בחברה כמאגר  הם עתידים יש להתייחס למועמדים גם אם

נפרד לחלוטין

 למיניהםמאגר מועמדים יכלול גם מחזיקים חיצוניים אשר נותנים שירותי חוות דעת



מיפוי מאגרים–#5טיפ 

הגדירו את המאגרים שברשותכם:

(ברירת המחדל לחברה יצרנית שמוכרת ללקוחות ומפעילה אתרי מותג ומכירות)

מועסקים וספקים

 צרכנים/ לקוחות

מועמדים

 (שנועד גם לדיוור-מועדון לקוחות + מזדמנים )גולשים לאתרים

 (מורשים לכניסה זמנית למתקני החברה)אורחים

 מצלמות–ביטחון

מספר מערכות  שיהיו ייתכן , תמפו את המערכת הרלוונטית, עבור כל מאגר

לאותו מאגר



רמת אבטחה בינונית–#6טיפ 

 גם אם מדובר במועסקים וספקים, על אחת או יותר להלן( מאגר)איסוף מידע:

צנעת חייו האישיים של אדם

 (מידע הנובע מבדיקה גנטית)מידע גנטי

מידע אודות דעותיו הפוליטיות או אמונותיו הדתיות

 כנהוג בתגים )פנים מתמונות חוץ ( טביעת אצבע/רשתית/קרנית/זיהוי פנים)מידע ביומטרי

(אורחים/למועסקים

הרגלי צריכה של אדם שיש בהם ללמוד על פרטיותו

(ב"טבעוני וכיו, הכשר מהדרין, רוכש מוצרים כשרים: לדוגמא)

גבוהה/המאגר הופך להיות ברמת אבטחה בינונית

"ריכהצהרגלי "במאגר צרכנים כנראה תאספו , לעילבכלל את המידעהמידענושאיעלמלאסוףהימנעו



נתוני תקשורת–#7טיפ 

 מעלה את רמת אבטחת המאגר לבינונית" נתוני תקשורת"איסוף –בתוספת ראשונה

 מה הם נתוני תקשורת ?

 2007, בחוק סדר הדין הפלילי–נתוני תקשורת:

;והכל למעט תוכנו של מסר בזק, נתוני תעבורהנתוני מנוי או , נתוני מיקום–" נתוני תקשורת"

(או כתובת, טלפון, *לרבות מייל)( התקשרות)קשר אין הכוונה לפרטי 

צרכניםרשומות שיחה של לקוחות או , GPSשימו לב שאינכם אוספים נתוני 

אוסף של שמות וכתובות דואר אלקטרוני  : ש28/11/2018הרשות להגנת הפרטיות פרסמה ב –מייל לגבי**

.לגבי כתובות דואר פרטיות ולא עסקיותרלוונטי–"מאגר מידע"מהווה 

פרטי התקשרות" רק"ואינו רביםדיגיטלייםבשירותיםלהזדהותכמפתחמשמשותהדוארכתובות**



מועסקים או ספקים–#8טיפ 

בחוק הגנת הפרטיות' תוספת ראשונה'ל, שימו לב

מאגר מועסקים או ספקים של בעל המאגר גם אם יש:

מידע רפואי

מידע אודות עברו הפלילי

נתוני תקשורת

 תמונות פנים בלבד –מידע ביומטרי!

ב"חובותיו והתחייבויותיו וכיו, מידע על נכסיו, מצבו הכלכלי

ובתנאי שהמאגר נאסף לניהול העסק  , על מנת להקל על בעל המאגר–ברמת אבטחה בסיסית לעולם יוגדר 

.של בעל המאגר



איסוף נתונים–#9טיפ 

 מאגר לטבלההמכילה על כל מערכת נתונים שיש לאסוף:

מנהל המערכת במערכות מידע

מידעושאי כמה נ

כמה מורשים למידע

איפה מוחזק המאגר

 מצב משפחתי תאריך ושנת לידה, פרטי קשר, זהותתעודת ? האם נאספים

 דעותיו הפוליטיות או אמונותיו הדתיות, מידע גנטי, מידע רפואי, צנעת חייו)האם רגיש ,

(נכסיו  והרגלי צריכה, מידע ביומטרי, נתוני תקשורת,  עברו הפלילי

(ב"תרשימים וכיו/תוכנות/ממשקים/תשתיות)המאגרמערכותשלמעודכנתמצאירשימת

ומצב משפחתי, ושנת לידה, ז"הימנעו כמה שאפשר לאסוף ת** 



27001הקלות למוסמכי –#10טיפ 

 הרשם מורה כי ארגונים שקיבלו הסמכה לתקןISO/IEC 27001  ומקיימים

,  לתקןAאת הוראותיו לרבות את כל הבקרות הרלבנטיות המפורטות בנספח 

יראו אותם כמקיימים את הוראות התקנות במלואן ביחס למאגרים עליהם 

ניתנה ההסמכה לתקן



לסיום–#11טיפ 

תוכלו כבר לקבוע את רמת האבטחה הנדרשת לכל מאגר  , לאחר מיפוי מלא

בהתאם למידע שהוא מכיל

תבדקו  , הרלוונטיותעבור כל מערכת אל מול כל התקנות -ק ליסט 'תכינו צ

שאתם עומדים בנדרש והשלימו את הפערים

ייתכן ותידרשו להטמיע טכנולוגיות חדשות או  , ולפערים, שימו לב לבקרות

.לעדכן את תוכנית העבודה על מנת לעמוד בדרישות התקנות

עדכנו את ההסכמים –י חברות אחרות "ככל שיהיו לכם מאגרים המוחזקים ע

".מחזיק מאגר"והוסיפו נספח שהוא מבין ומיישם את המחויבויות שלו כ



תודה על ההקשבה


