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 Cyber Security Law (CSL) - וק הסייבר החדש בסיןעדכון רגולטורי : ח

 נכתב ע"י הנספחות הכלכלית בבייג'ינג

 רקע

החלו הרשויות בסין לפעול למען הגברת הפיקוח על ביטחון מידע  2014מאז שנת 

ברשת האינטרנט. רבים טוענים כי מה שדחף את הגברת האכיפה היה המידע שנחשף 

כניות , המציין בין השאר מספר רב של ת2013ע"י אדוארד סנודן במהלך שנת 

 אמריקאיות להאזנות סדר למדינות שונות ברחבי העולם. 

תחת הגברת הפיקוח נוסחו שלושה חוקים: חוק למלחמה בטרור, חוק לביטחון לאומי, 

נוסח חוק הסייבר החדש,  2016לנובמבר  7-ועכשיו חוק הסייבר החדש בסין. לפיכך ב

הנועד, להגדרתם, להגן על מידע פרטי ברשת. ניתן לראות את התרגום המלא לחוק 

 .כאןסיני( בלינק )תרגום שלא אושר באופן רשמי ע"י הממשל ה

 .1.6.2017החוק ייכנס לתוקף ב

 

 רשויות סיניות רלוונטיות

 Cyberspace Administration of China (CAC) 

 Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) 

 Ministry of Public Security (MPS) 

 

 סוגי הארגונים אליהם החוק פונה

רשתות מוגדרות ככל מערכת המבוססת על מחשבים,  – מפעילי רשתות .1

שרתים או תוכנה בהם מאוחסנים, מועברים, מנותחים או מעובדים סוגי מידע 

 שונים. החוק מופנה לבעלי הרשתות, מפעילי הרשתות, וספקי שירותי רשת. 

 Critical Information Infrastructuresמפעילי תשתיות בעלות מידע קריטי  .2

Operators (CIIOs) –  ביניהם חברות מהתחומים הבאים: אנרגיה, שירותים

 פיננסיים, תחבורה, תשתיות ציבור ומערכות ממשל מקוונות. 

ספקי שירותים או מוצרים, המספקים את  – ספקי שירותים או מוצרים .3

 מרכולתם למפעילי רשתות. 
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 מרכזיות בחוקהנקודות ה

 מפעילי רשתות .1

גן על הרשת אותה הם מפעילים מפני חדירה, נזק או מפעילי רשתות יחוייבו לה

התערבות של גורמים חיצוניים וימנעו דליפה של מידע השמור אצלם ברשת. כל 

מפעיל רשת יוגדר ברמה מסויימת של ביטחון מידע דרוש מה שישפיע באופן ישיר 

על המחויבויות של אותה הרשת. אמות המידה לבחינת הרמה הנצרכת יפורסמו 

  בעתיד.

 פירוט ע"פ סעיפים:

  טוקול פנימי ורפ ביצירת מחויביםשל החוק, מפעילי הרשתות  21על פי סעיף

בנושא ביטחון מידע. הפרוטוקול יכלול הגדרת אנשי מקצוע האמונים על 

ביטחון המידע, אימוץ הגבלות טכניות שימנעו וירוסים ומתקפות סייבר, 

מעקב אחר מקרים בהם נפגע ביטחון המידע, ואספקת גיבויים והצפנה של 

 המידע השמור ברשת. 

  למצב של מתקפת סייבר על מורה על יצירת תכניות חירום  25סעיף

 המערכת הכולל דיווח לרשויות על כל מתקפה משמעותית.

  'מורה על סיפוק סיוע טכני לרשויות בכל חקירה או בדיקה שיבוצעו  28סע

 על ידי הרשויות הנוגעים לפשע או לביטחון לאומי. 

  של החוק, כל רשת המספקת שירותים למשתמשים  24על פי סעיף

פרטיים, הכוללת הרשמה שמית, פרסום מידע שנוצר ע"י אנשים פרטיים, 

או שירותי הודעות, צריכה לוודא שפרטי המשתמש המוכנסים למערכת 

 מדויקים ואמיתיים. 

  ברגע שנודע על הפצת מידע לא חוקי ברשת, יש למנוע 47על פי סעיף ,

 .דיימיפרסום מידע זה באופן 

 מורה על יצירת מנגנון תלונות ודיווח בכל רשת, וטיפול ראוי בכל  49 יףסע

 פנייה.

2. CIIO 

כל תשתית  כלומר בעלי תשתיות חיוניות,כ CIIOאלו הנחשבים  מוגדרים 31 יףבסע

שנועדה לספק שירותי מידע לציבור, וכן חברות בתחומים הבאים: אנרגיה, שירותים 

פיננסיים, תחבורה, תשתיות ציבוריות, ממשל מקוון, ועוד תחומים שנחשבים 

 לקריטיים מבחינת הממשל הסיני.  
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 פירוט ע"פ סעיפים:

 ל ביטחון המידע, אלו ליצור מנגנון עצמאי פנימי לניהו תייב חברומח 34 יףסע

ולייעד אנשי מקצוע האמונים על תחום זה בחברה. יש לספק לאנשי מקצוע 

לה אלו הדרכה מתאימה, ליצור גיבויים למידע במערכת וליצור תוכניות פעו

 מידע על החברה. -למקרים בהם ישנה מתקפת ביטחון

  אישור  בקבלת מחויבת החברה ,36-ו 35על פי סעיפיםCAC  לכל מוצר או

 שירות אותו החברה רוכשת לטובת מערכות המידע שלה. 

 מחייב את החברה לאכסן את המידע בשרתים בתוך סין, למעט  37 יףסע

( לאכסן את CACבמקרים בהם יש סיבה טובה ומאושרת ע"י הממשל )

 המידע מחוץ לסין. 

 ת לפחו של ביטחון המידע בחברהבחינה מחודשת  מורה על קיום 38 יףסע

 פעם בשנה.

 ספקי שירותים או מוצרים .3

  המוצרים והשירותים המוצעים צריכים לעמוד של החוק,  22 יףסעעל פי

יש להבטיח את ביטחון אשר טרם הוגדו. כמו כן,  סטנדרטים לאומייםב

לשמירת לקבל את אישור המשתמשים ו מפעילי הרשתות להמידע ש

 .הםהמידע האישי של 

  ה ,23 יףסעעל פי( מוצרים שיוגדרו על ידי הממשל-CAC כציוד קריטי )

יצטרכו לקבל תעודת ביטחון מהממשל על מנת למכור  להגנת סייבר

 לרשתות סיניות. 

 

 הגנה על מידע אישי

החוק מתייחס להגנה על מידע אישי של גולשים. החוק מציג הנחיות שהופיעו בחוקים 

 ות:שונים בעבר אך גם מחדש באמצעות הנחיות נוספ

   הנחיות שהופיעו בחוקים קודמים

איסוף ושימוש במידע אישי ייעשה בהתאם לעקרונות חוקיים, בהתאם לנחיצות  .1

 (.41ובצורה נאותה )סעיף 

 (.40יש להבטיח את שמירת הסודיות של המידע האישי )סעיף  .2

 (.41יש לחשוף את הכללים החלים על איסוף ושימוש במידע אישי )סעיף  .3

הסכמת המשתמש מראש לגבי שימוש במידע האישי וכן יש לקבל את  .4

 (.41להשתמש במידע זה רק במסגרת הידועה למשתמש ואושרה על ידו )סעיף 
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אין להעביר מידע אישי של משתמש לגורם חיצוני ללא אישור המשתמש )סעיף  .5

42.) 

אישי אין לגנוב, למכור או לרכוש מידע אישי בדרכים לא חוקיות או לספק מידע  .6

 (.44לגורמים חיצוניים )סעיף 

 הנחיות חדשות

העברת מידע אישי לגורם חיצוני מבלי לקבל את אישור המשתמש יורשה רק  .7

אם המידע יועבר באופן אנונימי ללא אפשרות לשחזור הפרטים האישיים )בדרך 

 (.42זו לא ייחשב כמידע אישי( )סעיף 

ע אישי לרשויות המוסמכות וכן יש לדווח על כל דליפה, פגיעה או אובדן של מיד .8

 למשתמש באופן מידי.

לכל משתמש יש הזכות לבקש מהמפעיל לתקן או למחוק את המידע האישי  .9

 (.43שלו )סעיף 

 

 קנסות

מפרטים את הקנסות האפשריים במקרה של הפרת אחד הסעיפים  59-69סעיפים  

 המופיעים מעלה.

 

 התגובות במרחב הסיני

חוק זה, המוביל לשיפור רמת האבטחה ברשת, הוא אנשי חוק סינים מאמינים ש  .1

 הכרחי ונחוץ לאור האיום המתרחב ברשת העולמית.

מאז שהנשיא שי ג'ינגפינג נכנס לתפקידו, סין נקטה בצעדים אקטיביים לשיפור  .2

אבטחת הרשת. סין הואשמה באופן תדיר כשותפה למתקפות סייבר במדינות 

 ה למתקפות סייבר גם כן. שונות כאשר באותו הזמן היא הייתה נתונ

הממשלה פועלת על מנת "לנתר, להגן ולהתמודד עם סיכונים ואיומי סייבר  .3

מתוך סין ומחוצה לה, תוך הגנה על תשתיות המכילות מידע חשוב מפני 

 התקפה, פריצה, הפרעה או פגיעה", על פי לשון החוק. 

אליסטית, כל פעילות ברשת אשר ייראה בה ניסיון להפיל את המערכת הסוצי .4

 לפצל את האומה הסינית, לערער את האחדות הלאומית, להגן על טרור או
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שאר קבוצות קיצוניות, אסורה בהחלט. כמו כן הסתה לשנאה אתנית, אפליה 

 וכן הפצת אלימות או מידע מגונה ברשת גם כן אסורים. 

גורמים סינים מבטיחים, יש שיאמרו באופן מעורפל, שהחוק החדש עומד בקנה  .5

אחד עם הסטנדרטים העולמיים לסחר הוגן ע"י כך שאינו מפלה חברות זרות  

 ושלא ימנע בעתיד סחר גלובלי. 

 

 התגובות בעולם

ארגונים מאמריקה, אירופה, אסיה  46לשכת המסחר האמריקנית, יחד עם עוד  .1

כתב מחאה משותף בטענה כי חוק זה יעלה את מחסומי הסחר ועוד, הפיצו מ

עם סין. הם ביקשו להעביר תיקון דחוף של החוק בהתבסס על רגולציות מסחר 

 בינלאומיות. נאמר כי מחאה זו היא אחת הגדולות בשנים האחרונות. 

ג'יימס זימרמן, ראש לשכת המסחר האמריקנית בסין, כינה את הוראות אלו  .2

מביציוזיות ונתונות לפרשנות רחבה על ידי הגורמים "מעורפלות, א

הרגולטוריים". "אנו מאמינים שזה צעד אחורה עבור החדשנות בסין וניכר כי לא 

 יביא לשיפור באבטחת המידע". 

מבקרים בחו"ל טוענים כי החוק יגרום לחברות טכנולוגיה זרות להיסגר בפני  .3

כגון דרישה מהחברות הזרות השוק הסיני, בעקבות הנחיות שנויות במחלוקת, 

 בשרתים בתוך סין. לאחסן את הנתונים שלהם 

", באמצעות חוק זה סין מכוונת אל הידוק שליטת Wall Street Journalלפי " .4

המדינה באינטרנט, וכן לצמצם את תפקידם של תוכנות מחברות זרות במרחב 

 האינטרנטי הסיני. 

ולפיכך ידביר את החסמים בין  על פי רויטרס, החוק מגביל את זרימת המידע, .5

חברות סיניות וזרות בתחומים הרלוונטיים. לטענתם, חוק זה ימנע חדשנות 

טכנולוגית בסין שכן מידע מסוים זקוק לשיתוף גלובלי ויותיר את סין מבודדת מן 

 העולם בתחום זה. 

 

 סיכום

מהחברות חוק הסייבר החדש בסין אינו מפורט מספיק, מה שעלול להשאיר חלק 

 . 2017ליוני  1-הזרות בערפל עד לכניסת החוק לתוקף ב

האם  ת האם הוא משפיע על פעילותה בסין,כל חברה צריכה לבחון את החוק ולראו

או שמא מדובר בהזדמנות עסקית לחברות  ההגבלות החדשות מקשות על פעילותה

 בתחום הסייבר.  מתמחותישראליות ה


