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 מדיניותאגף 

 
 2019אוגוסט  14

 י"ג אב תשע"ט
 

 תורת ההגנה בסייבר לארגון –שיח ארגונים 
 

 כללי .1

הסייבר המרחב האזרחי. תפיסת ההגנה הלאומית מערך הסייבר הלאומי מוביל את המאמץ הלאומי בהגנת 

היא  1מורכבת ממספר רבדים, בהם רובד של עמידות המשק )מזעור סיכוני הסייבר(. תורת ההגנה הארגונית

נדבך מרכזי ברובד העמידות ומגדירה מתודה לבניית תכנית עבודה והטמעת בקרות בארגון על מנת למזער 

 את סיכוני הסייבר לארגון.

 אשר הופץ לפני כשנתיים. המסמכים המרכזיים של המערך למשק זהו אחד

מבוצע בימים אלו תהליך עדכון המסמך  –בעקבות השינויים בתחום הסייבר ולטובת עדכניות המסמך 

הקיים. ברקע תהליך זה, המערך מבצע עבודת מטה לבחינת תורת ההגנה ככלי מדיניות אפקטיבי לארגונים. 

על מנת להבין כיצד ניתן לשפר ולחזק את תורת ההגנה ככלי אפקטיבי להעלאת רמת הגנת הארגון )בכל 

נבצע תהליך של שיח עם ארגונים  –ב אנשי המקצוע ועוד( הן בקרב ההנהלה, הן בקר –הדרגים וההיבטים 

 ואנשי מקצוע שונים מסקטורים שונים במשק בו נבקש לקבל נתונים ומידע תומך החלטות מניסיונכם.

 

 מטרות .2

 זיהוי חסמים בהטמעת תורת ההגנה הארגונית. 2.1

 זיהוי תמריצים אפקטיביים להטמעת תורת ההגנה הארגונית.  2.2

 טורים רבים ככל האפשר.שיח עם ארגונים מסק 2.3

 הרחבת ההיכרות עם תורת ההגנה הארגונית. 2.4

 
 

 דרך פעולה .3

 איסוף המידע והנתונים יבוצע במספר דרכים:

 בעלי היכרות עם תורת ההגנה הארגונית. –ראיונות עומק עם אנשי מקצוע בתחום הגנת הסייבר  3.1

 התאחדות התעשיינים. תמיכתב –עם ארגונים בינוניים וגדולים מסקטורים שונים במשק  שיחביצוע  3.2

 הפצת שאלון נתונים וסקר לארגונים. 3.3

 קיום סמינר רשת )וובינר( בנושא. 3.4
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 פירוט -שולחנות עגולים  .4

 מפגש של כשעה וחצי במשרדי מערך הסייבר בו נבקש נתונים בנושאים הבאים: 4.1

 היכרותכם עם תורת ההגנה ✓

 חסמים מקצועיים לשימוש בה והטמעתה בארגון ✓

 וניים להטמעתה בארגוןחסמים ארג ✓

 חסמים כלכליים להטמעתה בארגון ✓

 תמריצים להטמעה ✓

התאמה למאפיינים, חוסרים מרכזיים במסמך,  –שיפורים נדרשים בתורה ברמת המאקרו  ✓

 נתונים נדרשים על מנת שיהיה רלוונטי לקהל יעד רחב )הנהלות, דירקטורים וכד'(

 נתונים לגבי עלות ומשך זמן ההטמעה ✓

 בשעות הבוקר. 5.9בשעות הבוקר;  3.9בשעות הבוקר;  2.9אופציונליים: תאריכים  4.2

יוגדר לאחר מיפוי ראשוני של הארגונים המעוניינים להשתתף. יופץ עד תאריך  –הליך הרשמה מסודר  4.3

22.8.19. 

 
 דגשים והערות .5

לאפשר לארגונים להשפיע על התהליך באמצעות  –מטרת השיח היא קבלת מידע ונתונים תומכי החלטה  5.1

 מתן הנתונים והמידע הרלוונטי למערך הסייבר הלאומי. לא יינתנו תגובות בזמן אמת להערות שיועלו.

על בסיס התנדבותי בלבד. יובהר כי לא תינתן תמורה כלשהי )כספית או אחרת( על  היא ההשתתפות 5.2

 ההשתתפות.

 נונימית וללא זיהוי.כלל המידע שייאסף יתועד בצורה א 5.3

 )לטובת שיח יעיל ואפקטיבי(. 15 –מקסימום משתתפים בכל מופע  5.4

 
 
 


