תאריך 26 :בנובמבר2018 ,
לכבוד:
מרכזי משק/מנהלי קהילה/יו"ר ועד מקומי

שלמה כהן
עומר כהן *
נעמי אשחר
מיכל ינאי
פלג רחמן
נעה חשמונאי

שלום לכם,

ליאת לפיד
גיל דגן

הנדון :אבטחת מידע
 .1לאור פניות רבות למשרדנו בנושא ,אנו מוצאים לנכון להוציא חוזר זה בנוגע לשינויים שחלו בקשר
עם אבטחת מאגרי מידע.
 .2במהלך חודש מאי  2018נכנסו לתוקפן תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ,תשע"ז( 2017-להלן:
"התקנות ") .לאור השינויים הטכנולוגיים הרבים שחלו במהלך השנים האחרונות בכלל ,ובקשר עם
איסוף ואחסנת מאגרי מידע בפרט ,הוחלט לרענן את ההוראות ביחס לתנאי החזקת מידע ושמירתו
שנחקקו בשנת  .1986התקנות מפרטות את אופן יישומה של חובת אבטחת המידע המוטלת בחוק
הגנת הפרטיות ,תשמ"א( 1981-להלן" :החוק") על כל גורם המנהל או מעבד מאגר של מידע אישי.
התקנות קובעות מנגנונים ארגוניים ודרישות מהותיות ,שמטרתם הפיכת אבטחת המידע לחלק
משגרת ניהול הארגון.

אורטל גל  -ערד
אבידן רם
יואב שימשי
מורן קורן
רותם ליכטנשטיין
עדי סולומון  -וייס
אסף אלבז
גלעד אוברמן
דוד חזן
עומר בכמן
אריק בלפר
אדוה פריפז כהן
רועי כנפו
דניאל עין דור

 .3התקנות חלות על כל בעלי ,מנהלי ומחזיקי מאגרי מידע" .מאגר מידע" כהגדרתו בסעיף  7לחוק:
"אוסף נתוני מידע ,המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב ,למעט –
( )1אוסף לשימוש אישי שאינו למטרות עסק; או

מור איציק
שי נותקין
מיכל יפרח
אלירן יוסף
רומן צ'רני

( )2אוסף הכולל רק שם ,מען ודרכי התקשרות ,שכשלעצמו אינו יוצר איפיון שיש בו פגיעה בפרטיות לגבי
בני האדם ששמותיהם כלולים בו ,ובלבד שלבעל האוסף או לתאגיד בשליטתו אין אוסף נוסף;"

ספיר חזן
אביטל אופק
אריאל לוינגר

 .4מאגרי מידע שיתכן ומצויים ברשותכם יכולים להיות מאגרי מידע בעלי אופי כלכלי (מצב חשבונות
של חברים – חובות וזכויות כלפי הקיבוץ) ,מאגרים בתחום משאבי אנוש (עובדים ומשכורות) ,אוסף
תיקים רפואיים בבית הסיעודי ,מאגרי מידע בארכיון הקיבוץ הכוללים פרטים אישיים ועוד.
 .5התקנות מבחינות בין ארבעה סוגי מאגרי מידע ,בהתאם לרמת האבטחה הנדרשת בהם – החל מרמת
אבטחה מינורית ,דרך רמת אבטחה בסיסית ,בינונית וגבוהה ,והכל כפונקציה של המידע השמור
במאגר המידע ,היקף מאגר המידע ,וכמה מורשי גישה למידע יש.
 .6החובות החלות על בעלי ,מנהלי ומחזיקי מאגרי מידע הן טכניות בעיקרן וכוללות בין היתר דרישה
להכנת מסמך הגדרות המאגר ,במסגרתו יתנו את הדעת על איסוף המידע ,מטרות השימוש בו ,סוגי
המידע ,והאם לא נאסף מידע מעבר לדרוש; עריכת נוהל אבטחת מידע; מיפוי המערכות ולרמת
האבטחה הגבוהה גם ביצוע סקר סיכונים; אבטחה פיזית; חובות באשר לגיוס עובדים; ניהול

ליהי חן
מור גץ
ירון זיגלר
רפאל בן-חיים
ליאורה קמינצקי פורת
כפיר רוזנברג

* נוטריון

הרשאות גישה ,זיהוי ואימות ובקרה; תיעוד אירועי אבטחה; הגבלת שימוש בהתקנים ניידים;
הפרדת מערכות; אבטחת תקשורת וחובות נוספות כמפורט בתקנות.
 .7אנו ממליצים לכל לקוחותינו לערוך מיפוי של מאגרי המידע המצויים בידם ,ככל שמצויים כאלה,
ולאחר מכן לוודא עמידה בדרישות התקנות .נדגיש כי אי עמידה בדרישות התקנות מהווה הן עבירה
פלילית והן עוולה נזיקית.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.
בברכה,

שלמה כהן ושות' ,עורכי דין ומגשרים

