
 

 תקנות חדשות -ניהול מאגרי מידע ואבטחת מידע 

 עו"ד עודד נתן

  
 לקוחות וידידים יקרים,

ייכנסו לתוקף תקנות אבטחת מידע חדשות, וזאת בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות  2018במאי,  8-ב
, שאישרה ועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת לפני כשנה. התקנות 2017-)אבטחת מידע(, התשע"ז

מסדירות לראשונה באופן מקיף את נושא ניהול מאגרי מידע, לרבות דרישות הגנה ותחולה על כל הגורמים 
 לים או מחזיקים מאגר מידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.בישראל אשר מנה

 
---------------------- 

, מכל סוג. למשל, גם מידע אישי תקנות אלה חלות על כל אדם ותאגיד המחזיקים –נקדים ונבהיר 

עסקים קטנים, המחזיקים מידע בקשר למשכורות עובדיהם, מנהלים מאגר מידע שהוראות התקנות 
 חלות עליהם.

---------------------- 
 

  חלוקה חדשה לסוגי מאגרי המידע
 קבוצות, הנדרשות כל אחת לרמת אבטחה אחרת: 4-חדשות מחלקות את מאגרי המידע לה התקנות

)כאלה שלא מכילים  אבטחה בסיסית מאגרי מידע שחלה עליהם רמת )ב( ;בבעלות יחיד מאגרי מידע )א(
)מכילים מידע אבטחה בינונית מאגרי מידע שחלה עליהם רמת )ג( מידע המוגדר על ידי התקנות כרגיש(;

מאגרי  )ד( רגיש, כגון: מידע רפואי, מידע כלכלי, מידע על צנעת חייו של אדם, הרגלי צריכה של אדם ועוד(;
דע לאחר כדרך עיסוק או הכוללים מידע )מטרתם היא מסירת מי אבטחה גבוהה מידע שחלה עליהם רמת

 (.100אנשים ומעלה או שמספר מורשי הגישה למידע בהם עולה על  100,000רגיש אודות 
  

 החובות החדשות
התקנות מפרטות את החובות החלות על כל מאגר מידע, בהתאם לרמת האבטחה אשר נקבעה לו בתקנות, 

. ניתן וד גם בדרישות החלות על הרמות הנמוכותהדרישות הן מצטברות, כך שבכל רמה יש לעמ כאשר
לראות, כי הדרישות המוטלות על בעלי המאגרים מחייבות השקעת משאבים כדי לעמוד בהן ומחייבות 
התארגנות מראש, בטרם תכנסנה התקנות לתוקף, וזאת גם לגבי מאגרי המידע קטנים או שעד היום נראו 

 לבעליהם כחסרי חשיבות.
 

 .ות יחידמאגרי מידע בבעל
 על מאגר זה מוטלות חובות מצומצמות יחסית כגון:

הכנת מסמך הגדרות מאגר, שיפרט, בין היתר, תיאור כללי של פעולות איסוף המידע והשימוש בו,  •
 מטרות השימוש במידע, סוגי המידע, פרטים על העברת מידע מחוץ לגבולות ישראל, פירוט מנהל

 המאגר, הממונה על אבטחת המידע בו והמחזיקים בו.
 פעולות לצורך אבטחה פיזית של מאגר המידע והגבלת הגישה אליו. •
 תיעוד אירועים המעלים חשש לקרות אירועי אבטחה במאגר המידע. •
 הגבלת אפשרות לעשיית שימוש בהתקנים ניידים. •
 הגבלות על חיבור מאגר המידע לרשת האינטרנט. •

 .מאגרי מידע בעל רמת אבטחה בסיסית

 הכנת נוהל לאבטחת מידע ועדכונו מדי שנה; •



 
מיפוי מערכות אשר יכלול, בין היתר, פרטים בנוגע לתשתיות ומערכות חומרה, סוגי רכיבי תקשורת  •

 ואבטחת מידע, מערכות התוכנה המשמשות להפעלת מאגר המידע;
על בעל המאגר להתאים את רמת סיווגם של עובדים שיקבלו  –אבטחת מידע בניהול כוח האדם  •

 ר.הרשאות גישה למאגר, לרגישותו של המאג
ניהול הרשאות גישה שיכלול, בין היתר, קביעת הרשאות גישה למאגר המידע בהתאם להגדרות  •

 התפקיד של העובד, וניהול רישום של רשימת ההרשאות התקפות לכל עובד.
 קביעת הוראות בנוגע לזיהוי ואימות העובדים אשר יקבלו גישה למאגרי המידע. •
 ר גישה לגורם חיצוני למאגר המידע.הוראות בדבר התקשרות במיקור חוץ אשר תאפש •
קביעת הוראות לצורך שמירת הנתונים הנצברים במסגרת יישום הוראות התקנות למשך פרק זמן  •

 חודשים. 24מינימלי של 

 .מאגרי מידע בעל רמת אבטחה בינונית

קביעת נוהל מחמיר יותר לאבטחת המידע )אשר יכלול, בין היתר, גם הוראות לגבי אמצעי הזיהוי  •
 האימות לצורך גישה למאגר המידע והוראות לעניין ביקורות תקופתיות(.ו

 קיום הדרכות תקופתיות בנוגע למסמך הגדרות המאגר, נוהל והוראות אבטחת המידע. •
 הוראות מחמירות יותר בנוגע לזיהוי ואימות בדבר הגישה של מורשים למאגר המידע. •
רת על הגישה למאגר המידע, ושמירה על הטמעה וניהול של מנגנון אוטומטי אשר יאפשר ביקו •

 חודשים לפחות. 24הנתונים המופקים מהמנגנון האוטומטי למשך פרק זמן של 
 דיון שנתי בנוגע לאירועי האבטחה שאירעו וביצוע ביקורת תקופתית. •

 .מאגר מידע בעל רמת אבטחה גבוהה

 דיון רבעוני בנוגע לאירועי האבטחה שאירעו ברבעון החולף. •
 ר סיכונים לאיתור סיכוני אבטחת מידע.עריכת סק •
 חודשים. 18עריכת מבדקי חדירות למערכות המאגר, בכל  •

 פטור מחובות
במסגרת תקנות אבטחת המידע הוענקה לרשם מאגרי המידע סמכות ייחודית לפטור מאגרים מסוימים 
מחובות אבטחת מידע, בין השאר תוך התחשבות בגודל המאגר, סוג המידע שנמצא בו, היקף פעילותו או 

  מספר בעלי ההרשאה בו.
מנחה כלשהו )תקן רשמי או מסמך  בנוסף, ככל שאתם מקיימים הוראות בעניין אבטחת מידע שניתנו במסמך

אחר שהרשם אישר( או בהנחיות של רשות מוסמכת, ניתן לבקש מהרשם שיראה אתכם כמי שמקיימים את 
 הוראות תקנות אבטחת המידע.

  
 לסיכום

תקנות אבטחת המידע מחייבות היערכות פנים ארגונית מקיפה והן אף מעוררות שאלות רבות, שטרם ניתנה 
צד הרגולטור או בפסיקה בישראל. אנחנו נשמח לסייע לכם בהיערכות לקראת תחולת להן התייחסות מ

תקנות אבטחת המידע, לרבות מענה על שאלות בנושא, טיפול בבקשות לפטור, הכנת הנהלים הנדרשים 
 והטמעת ויישום הסטנדרטים הקבועים בתקנות אבטחת המידע.

  
  משפטי פרטני. המידע הכלול בדוא"ל זה הוא כללי ואינו תחליף לייעוץ
 

 למידע נוסף ולכל שאלה:
 03-6088300טל': 

 co.illaw-lc@goded.natan. :דוא"ל

mailto:oded.natan@gcl-law.co.il
mailto:oded.natan@gcl-law.co.il

