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 לכל חברי התאחדות

 2018/29חוזר מנכ"ל 

 לכבוד  

 המנהל/ת הכללי/ת

 ג.א.נ

 חוק הסייבר -התאחדות התעשיינים ומערך הסייבר הנדון: 

מערך הסייבר הלאומי, עם נשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש בעקבות סדרת פגישות שהוביל 

 נבקש לעדכן אודות הסיכומים הבאים:

מערך הסייבר הלאומי וההתאחדות רואים במשותף את החשיבות בהיערכות והתמודדות עם  .1

 תקיפות סייבר, כאינטרס לאומי ביטחוני, כדי לקדם את הגנת הסייבר במדינת ישראל. 

 

מערך הסייבר הלאומי וההתאחדות רואים במשותף את החשיבות של מעורבות מדינתית  .2

 המגזר הפרטי, שהוא ברוב המקרים קורבן התקיפות.  בהגנה, תוך שילוב ידיים וכוחות עם

 

מערך הסייבר הלאומי וההתאחדות מכירים בחשיבות יצירת מנגנון הכולל איזונים ובלמים,  .3

 מנעות ככל הניתן מהפרעה לפעילות העסקית ולקניין הרוחני של החברות.יתוך ה

 

ף אכיפת חוק או גוף אינו גוהינו גוף הגנה ומערך הסייבר הלאומי הדגיש במפגשים כי  .4

בהיערכות  –משקים ייה שותפים פעילים להגנה, בכל המולכן הוא רואה בגוף התעש -  מודיעין

 לתקיפות, בשיתוף מידע על תקיפות, בטיפול בתקיפות ובחזרה לשגרה בעקבותיהן.

 (לחצו כאן מערך הסייבר למצבי חירוםהמלצות ל)

 

בדיונים שהתקיימו הצביעה התאחדות התעשיינים על כך שחברי ההתאחדות חוששים לא  .5

לוודא שפעילות ההגנה שומרת על מסגרת האיזונים  מבקשיםמקיומה של הגנה, אלא 

שפעילות מערך הסייבר, הן בתחום הרגולציה והן בתחום הטיפול  ,והבלמים המוכרת

ות העסקית וצמצום הפגיעה בה בשל פעילות בתקיפות, נעשה תוך רגישות לחשיבות הפעיל

הגנה, תוך שמירה על המידע העסקי הסודי של העסק ולקוחותיו, ותוך יצירת מסגרת בקרה 

 מראש ובדיעבד. 

 

מערך הסייבר הלאומי נענה להערות ההתאחדות וכבר במעמד הפגישות סוכם על שינויים  .6

 :בנוסח התזכיר

 

לטיפול בתקיפה בעצמו במקום שבו מערך הסייבר הלאומי לא יבצע פעולות  .א

 ארגון מסוגל לבצע את הטיפול באופן אפקטיבי בעצמו או באמצעות גוף מתאים

  תוך תיאום עם מערך הסייבר.

המקרים שבהם מערך הסייבר הלאומי יפעל בעצמו בארגונים מוגבל למקרים  .ב

 שבהם אין אפשרות אחרת להשיג את המטרה. 

 .שיחייבו אישור שיפוטי מרא מסוימותפעולות  .ג

 ,ב ר כ ה ב

 רובי גינל פאל פרנקור

 מנכ"ל  מכלול עמידות המשק אשר
 התאחדות התעשיינים מערך הסייבר הלאומי

 משרד ראש הממשלה 
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