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עמוד
חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו1214 . . . . . . . . . . . .2016-
  תיקון עקיף:
  חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד - 1984-מס' 89
חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה) ,התשע"ו1219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016-
  תיקונים עקיפים:
  חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א - 1981-מס' 19
  חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד - 1984-מס' 90
  חוק חופש המידע ,התשנ"ח - 1998-מס' 15
  חוק המטה לביטחון לאומי ,התשס"ח - 2008-הוראת שעה

חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה) ,התשע"ו*2016-
חוק להסדרת
להסדרת )2018
31( )2018חוקבדצמבר
התשע"ט
בדצמבר
(31בטבת
התשע"טכ"ג
בטבתועד יום
פרסומויוםשלכ"גחוק זה
שמיוםזה ועד
של חוק
בתקופה
שמיום פרסומו
בתקופה .1
.1
הביטחון בגופים
הביטחון בגופים
ציבוריים,
בגופים
הביטחון
ציבוריים,
להסדרת
בגופים
חוק
הביטחון
את
יקראו
להסדרת
השעה)
חוק
את
הוראת
יקראו
תקופת
השעה)
(להלן
הוראת
תקופת
(להלן
ציבוריים  -הוראת
ציבוריים  -הוראת
התשנ"ח1998-1
שעה
(להלןכך -:החוק העיקרי) כך:
העיקרי)
שעה התשנ"ח1998-( 1להלן  -החוק

()1

בסעיף - 1

()1

בסעיף - 1

"ממונה ביטחון" יבוא:
ההגדרה
יבוא:
אחריביטחון"
(א) אחרי ההגדרה(א)"ממונה
הרשות הלאומית להגנת
הסייבר" -
להגנת
ראשלהגנת
הלאומית
הרשות
הלאומיתראש
הרשותהסייבר" -
""נציגלהגנת
""נציג הרשות הלאומית
הרשות שהוא מינה;";
שהואעובד
הסייבר או
מינה;";
הסייבר או עובד הרשות
"בתוספת הרביעית" יבוא
( ,)2במקום
במקום בפסקה
אבטחה",
"פעולות בהגדרה
(ב)
הרביעית" יבוא
"בתוספת
"פעולות(,)2
אבטחה" ,בפסקה
(ב) בהגדרה
הרביעית והחמישית";
"בתוספות הרביעית"בתוספות
והחמישית";
(ג)

בהגדרה "קצין מוסמך" -
בהגדרה "קצין(ג)מוסמך" -
()1

בפסקה ()1( - )2

בפסקה (- )2

פסקת משנה (ב) יבוא:
במקום
(א) במקום פסקת (א)
יבוא:
משנה (ב)
ביטחונית  -נציג השב"כ;
"(ב) לגבי התאמה "(ב)
התאמההשב"כ;
לגבי  -נציג
ביטחונית
פעולות לאבטחת מידע -
(ב )1לגבי פעולות (ב)1
לגבימידע -
לאבטחת
בתוספת השנייה אך אינם
המנוייםאך אינם
גופים השנייה
בתוספת
לגבי
המנויים
( )1לגבי גופים ()1
החמישית  -נציג השב"כ;
בתוספתהשב"כ;
החמישית  -נציג
מנויים בתוספת מנויים
בתוספת השנייה וגם
גם וגם
השנייה
המנויים
בתוספת
גםגופים
לגבי
המנויים
( )2לגבי גופים ()2
הרשות הלאומית להגנת
נציג להגנת
הלאומית
החמישית -
בתוספת הרשות
בתוספת החמישית  -נציג
להוראות סעיף 22ב;";
22ב;";
בכפוף
סעיף
הסייבר,
הסייבר ,בכפוף להוראות
(ב)

תימחק;משנה (ג)  -תימחק;
(ב)  -פסקת
פסקת משנה (ג)

()2

יימחקו;השנייה"  -יימחקו;
מנויים -בתוספת
השנייה"
"שאינם
בתוספת
המילים
"שאינם(,)4מנויים
המיליםבפסקה
בפסקה ()2( ,)4

()3

אחרי פסקה ( )4יבוא:
()3יבוא:
אחרי פסקה ()4
החמישית  -נציג הרשות
בתוספת הרשות
החמישית  -נציג
הגופים המנויים
לענייןבתוספת
"( )5לעניין הגופים"()5המנויים
הלאומית להגנת הסייבר;";
הלאומית להגנת הסייבר;";

(ד)

"קצין משטרה" יבוא:
יבוא:
ההגדרה
משטרה"
אחרי
אחרי ההגדרה(ד)"קצין
הלאומית להגנת הסייבר
הרשותהסייבר
הלאומית -להגנת
הרשות הסייבר"
הלאומית -להגנת
""הרשותהסייבר"
""הרשות הלאומית להגנת
פי החלטת הממשלה
הממשלה
שהוקמה על
החלטת
הסייבר,
מרחבעל פי
שהוקמה
הגנה על
הסייבר,
שייעודה
שייעודה הגנה על מרחב
בהתאם להחלטותיה;";
להחלטותיה;";
ופועלת בהתאם ופועלת

החמישית  -גם בהסכמת
בתוספתבהסכמת
החמישית  -גם
היה מנוי גם
בתוספת
גם "ואם
יבוא
מנוי
בסופו
(2ה) ,היה
בסעיף"ואם
בסופו יבוא
( )2בסעיף (2ה))2( ,
הלאומית להגנת הסייבר";
הרשותהסייבר";
נציגלהגנת
נציג הרשות הלאומית
החמישית" ובסופו יבוא
ובסופו יבוא
החמישית"בתוספת
הרביעית" יבוא "או
"או בתוספת
"בתוספת
הרביעית" יבוא
"בתוספת2א ,אחרי
אחרי בסעיף
( )3בסעיף 2א)3( ,
נציגטעון אישור של נציג
כאמור
אישור של
החמישית ,מינוי
כאמור טעון
בתוספת
החמישית ,מינוי
ציבורי המנוי
בתוספת
לעניין גוף
"ואולםהמנוי
"ואולם לעניין גוף ציבורי
הלאומית להגנת הסייבר";
הרשותהסייבר";
הרשות הלאומית להגנת

*
1
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()4

בסעיף - 4
(א) במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) ( )1לא ימונה אדם לממונה ביטחון ,אלא אם כן נמצא כשיר לכך
על ידי הקצין המוסמך.
( )2לעניין מינוי בגופים המנויים בתוספת השנייה ואינם מנויים
בתוספת החמישית ,מינוי ממונה ביטחון טעון אישור של קצין
משטרה ונציג השב"כ.
( )3לעניין מינוי בגופים המנויים גם בתוספת השנייה וגם בתוספת
החמישית ,מינוי ממונה ביטחון טעון אישור של קצין משטרה ,נציג
השב"כ ונציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר;".
(ב) בסעיף קטן (ד)( ,)1במקום "השנייה והרביעית" יבוא "השנייה ,הרביעית
והחמישית";

()5

בסעיף - 5
(א) בסעיף קטן (ב)( ,)1במקום "שאישר הקצין המוסמך" יבוא "שאושר לפי סעיף
קטן (ג)";
(ב)

בסעיף קטן (ג) ,במקום פסקה ( )2יבוא:
"(( )2א) לעניין הגופים שבתוספת השנייה ואינם בתוספת החמישית
 על ידי קצין המשטרה ,באישור נציג השב"כ;(ב) לעניין הגופים שבתוספת השנייה ובתוספת החמישית  -על
ידי קצין המשטרה ,באישור נציג השב"כ ונציג הרשות הלאומית
להגנת הסייבר;";

( )6בסעיף (6א) ,במקום "החליט הקצין המוסמך" יבוא "הוחלט" ואחרי "על כך" יבוא
"הקצין המוסמך";
()7

בסעיף  ,7במקום פסקה ( )3יבוא:
"(( )3א) נציג שירות הביטחון הכללי ,שיקבע ראש שירות הביטחון הכללי -
לעניין החלטות הנוגעות לגופים המפורטים בתוספת הראשונה ,לגופים
המפורטים בתוספת השנייה ושאינם מפורטים בתוספת החמישית ולגופים
המפורטים בתוספת הרביעית.
(ב) נציג ציבור בעל ניסיון בתחום האבטחה או הביטחון  -לעניין החלטות
הנוגעות לגופים המנויים בתוספת השלישית.
(ג) עובד הרשות הלאומית להגנת הסייבר שמינה לעניין זה ראש הרשות
 -לעניין החלטות הנוגעות לגופים המפורטים בתוספת החמישית;".

()8

בסעיף - 8
(א) בסעיף קטן (א) ,במקום "החלטת הקצין המוסמך" יבוא "החלטה";
(ב) בסעיף קטן (ב) ,במקום "לקצין המוסמך" יבוא "לגורמים המוסמכים לאשר
כשירות לפי סעיף (4א)";
(ג) בסעיף קטן (ג) ,במקום "הקצין המוסמך" יבוא "גורם מהגורמים המוסמכים
לאשר כשירות לפי סעיף (4א)";
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()9

בסעיף - 9

()9

בסעיף - 9

"הגורמים המוסמכים לאשר
המוסמכים לאשר
המוסמך" יבוא
"הגורמים
"הקצין
במקוםיבוא
המוסמך"
"הקצין (א),
בסעיף קטן
(א) בסעיף קטן (א)(,א)במקום
כשירות לפי סעיף (4א)";
כשירות לפי סעיף (4א)";
"הגורמים המוסמכים
המוסמכים
רשאי" יבוא
"הגורמים
המוסמך
יבוא
"הקצין
במקוםרשאי"
המוסמך
"הקצין (ב),
בסעיף קטן
(ב) בסעיף קטן (ב)(,ב)במקום
רשאים";סעיף (4א) רשאים";
כשירות לפי
לאשר(4א)
לאשר כשירות לפי סעיף
הגורמים "רשאים הגורמים
המוסמך" יבוא
"רשאים
הקצין
"רשאייבוא
המוסמך"
במקום
הקצין
"רשאי (ג),
בסעיף קטן
(ג) במקום
(ג) בסעיף קטן (ג),
"מצא" יבוא "מצאו";
"מצאו";
יבואובמקום
(4א)"
"מצא"
ובמקום סעיף
כשירות לפי
לאשר(4א)"
לפי סעיף
המוסמכים
המוסמכים לאשר כשירות
( )10בסעיף 10א  )10( -בסעיף 10א -
אחרי פסקה ( )2יבוא:
יבוא:
(()2א),
פסקהקטן
בסעיף
(א) בסעיף קטן (א)(,א)אחרי
הלאומית להגנת הסייבר
הסייבר
הרשות
נציגלהגנת
הלאומית
מקצועיות שנתן
נציג הרשות
הנחיות
לענייןשנתן
מקצועיות
"( )3לעניין הנחיות"()3
עובד בכיר מבין עובדי
מביןאועובדי
הסייבר
להגנתבכיר
הלאומית עובד
הרשותהסייבר או
ראשלהגנת
הלאומית
 לפני ראש הרשות -לפנילכך;"; שהוא מינה לכך;";
הרשות שהוא מינההרשות
(א) ,לפי העניין ",יבוא
יבוא
העניין",קטן
לפי בסעיף
כאמור
האגף(א),
בסעיף קטן
כאמור"ראש
האגףבמקום
קטן (ג),
"ראש
בסעיף
במקום
(ב) בסעיף קטן (ג)(,ב)
בבקשה לעיון החוזר";
החוזר";
"הגורם שדן
"הגורם שדן בבקשה לעיון
יבוא :סעיף קטן (א) יבוא:
(א) אחרי
קטן ,11
בסעיף
()11סעיף
( )11בסעיף  ,11אחרי
גבוה מידע בסיווג גבוה
אבטחת
בסיווג
מידעלגבי
מקצועיות
הנחיותאבטחת
מקצועיות לגבי
הנחיותערר לעניין
לענייןבוועדת
"(א )1בוועדת ערר "(א)1
בתוספת החמישית ,תמנה
החמישית ,תמנה
השנייה וגם
בתוספת
בתוספת
השנייהגםוגם
בתוספת המנוי
"שמור" ,בגוף
המנוי גם
מרמת "שמור" ,בגוףמרמת
הנציגים כאמור בסעיף
בסעיף
כאמורעל
הכללי נוסף
הנציגים
הביטחון
נוסף על
שירות
הכללי
הביטחוןשל
שירות גם נציג
ועדת הערר
ועדת הערר גם נציג של
קטן (א);".
קטן (א);".
בתוספת השנייה וגם
גם וגם
השנייה
המנויים
בתוספת
הגופים
"לעניין גם
יבואהמנויים
הגופים
"לענייןבסופו
יבוא (14א),
בסעיף
בסופו
( )12בסעיף (14א))12(,
הרשות בידי נציג הרשות
ביטחון גם
ממונהנציג
גם בידי
ביטחון של
תעודת מינוי
תיחתם ממונה
מינוי של
החמישית,
תיחתם תעודת
בתוספת החמישית,בתוספת
הלאומית להגנת הסייבר;".
הלאומית להגנת הסייבר;".
( )13בסעיף  )13( - 18בסעיף - 18
הרביעית והחמישית";
והחמישית";
יבוא "השנייה,
הרביעית
והרביעית"
"השנייה,
"השנייה
והרביעית" יבוא
מקום ,במקום
"השנייה
במקום בכל
(א) בכל מקום( ,א)
(ב)

יבוא :סעיף קטן (א) יבוא:
(ב)(א) אחרי
אחרי סעיף קטן
תקשורת לעניין אבטחת
אבטחת
לעניין גוף
תקשורתהנחיית
גוף(א) ,לשם
קטן
הנחיית
לשםבסעיף
כאמור
שינוי(א),
בסעיף קטן
"(א )1שינוי כאמור "(א)1
הרביעית התוספת הרביעית
באמצעות שינוי
יהיההתוספת
חיוניות,שינוי
באמצעות
ממוחשבות
חיוניות ,יהיה
מערכות
מערכות ממוחשבות
הרביעית או גוף אחר
אחר
בתוספת
המנויאו גוף
הרביעית
בתוספת גוף
תקשורת" -
המנוי
גוף"גוף
לעניין-זה,
תקשורת"
בלבד;
בלבד; לעניין זה" ,גוף
התקשורת (בזק ושידורים),
ושידורים),
לחוק
(13א)(בזק
התקשורת
לחוק בסעיף
(13א)כאמור
רישיון
בסעיף
כאמורבעל
שהוא בעל רישיון שהוא
בסעיף(13;".ב) לחוק האמור;".
כאמורהאמור
(13ב) לחוק
הוראות
בסעיף
לגביו
כאמור
ושניתנו
הוראות
התשמ"ב1982-,2
התשמ"ב1982- ,2ושניתנו לגביו

יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 21א
העיקרי
אחרי
()14לחוק
( )14אחרי סעיף 21א
"תחולת החוק
על מערך הסייבר
הלאומי

הסייבר הלאומי ,בשינויים
בשינויים
מערך
הלאומי,
יחול על
הסייבר
חוק זה
(א)מערך
יחול על
החוקחוק זה 21ב.
"תחולת(א)
21ב.
על מערך הסייבר
אלה:
הלאומיאלה:
הלאומית להגנת הסייבר או
הרשותהסייבר או
ראש להגנת
הלאומית
( )1ראש הרשות ()1
וימנה קצין מוסמך וימנה
מוסמך ישמש
הסמיך לכך
ישמש קצין
מי שהוא
מי שהוא הסמיך לכך
במערך הסייבר הלאומי;
הלאומי;
ומאבטח
הסייבר
ביטחון
במערך
ממונה
ממונה ביטחון ומאבטח

2
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( )2ממונה ביטחון במערך הסייבר הלאומי
יהיה אחראי על ארגון וביצוע פעולות לאבטחת
מידע ופעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות
חיוניות ,וכן על הפיקוח על פעולות אלה;
( )3הוראות סעיפים 10א ו– 15לא יחולו על
מערך הסייבר הלאומי לעניין סעיף זה.
(ב) בסעיף זה" ,מערך הסייבר הלאומי"  -מערך
הסייבר הלאומי שהוקם על פי החלטת הממשלה ופועל
בהתאם להחלטותיה ,והכולל את הרשות הלאומית
להגנת הסייבר ואת מטה הסייבר הלאומי;".
( )15בסעיף 22א -
(א) בכותרת השוליים ,אחרי "הרביעית" יבוא "או בתוספת החמישית";
(ב)

אחרי "הרביעית בלבד" יבוא "או בתוספת החמישית בלבד";

( )16אחרי סעיף 22א יבוא:
"הוראות לעניין
22ב( .א) לעניין פעולות לאבטחת מידע בגוף המנוי
גופים המנויים
גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית ,יחולו
בתוספת השנייה
ובתוספת החמישית
הוראות אלה:

( )1לעניין פעולות לאבטחת מידע ברמת סיווג
עד "שמור" ,יהיה הקצין המוסמך נציג הרשות
הלאומית להגנת הסייבר ,ואולם הוא יהיה
אחראי להנחות גוף כאמור בהתאם לעקרונות
לפי חוק שירות הביטחון הכללי ,התשס"ב2002-
בעניין שמירה על מידע מסווג;
( )2לעניין פעולות לאבטחת מידע מסווג ברמת
סיווג גבוהה מ"שמור" ,יהיה הקצין המוסמך
נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר ,ואולם
הוא יהיה אחראי להנחות גוף כאמור בהתאם
להוראות שירות הביטחון הכללי בעניין שמירה
על מידע מסווג;".
( )17בתוספת הרביעית ,פרטים  5 ,3 ,2עד  16 ,14עד  19ו– - 28יימחקו;
( )18אחרי התוספת הרביעית יבוא:

"תוספת חמישית
הגופים כדלקמן במקומות ובנושאים כפי שתקבע הממשלה:
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(ב) קבע ראש הממשלה בצו כאמור בסעיף קטן (א) ,יחולו לגבי גוף המפורט בצו
הוראות חוק זה ,החל מהמועד שנקבע בצו.
(ג) עד המועד שקבע ראש הממשלה בצו ,כאמור בסעיף קטן (א) ,ימשיך נציג השב"כ
להיות הקצין המוסמך לגבי אותו גוף לעניין אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות ,ואם
מדובר בגוף המנוי גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית ,ימשיך נציג השב"כ
להיות הקצין המוסמך לגבי אותו גוף גם לעניין אבטחת מידע.
(ד) נציג השב"כ ימסור לגוף המפורט בצו לפי סעיף קטן (א) הודעה על הכללתו בצו
כאמור לא יאוחר משישים ימים לפני המועד הקבוע בצו.
(ה) ממונה ביטחון ואחראי מערכות ממוחשבות חיוניות שמונו לפי הוראות החוק
העיקרי ערב המועד הקבוע בצו לפי סעיף קטן (א) לגבי הגוף שבו מונו ,יראו אותם
כאילו מונו לפי הוראות החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה.
דיווח לכנסת

.7

נמסרה לגוף ציבורי הודעה לפי סעיף (6ד) ,יודיע על כך ראש שירות הביטחון הכללי
לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,בסמוך לאחר מסירת ההודעה.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
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