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 נכבדי/תי

 טק -ובהיי  הקמת מטה להגנת סייבר בתעשייה –ל  "אגרת מנכ

בהתאחדות התעשיינים להקים את "מטה הסייבר של התעשייה על רקע העלייה החדה במתקפות הסייבר, הוחלט 

הישראלית". המטה, בראשות רפאל פרנקו אשר כיהן עד לאחרונה בתפקיד סגן ראש מערך הסייבר הלאומי, יפעל תחת 

כהן, יו"ר האיגוד ונשיא חברת מר תעשיות ויהווה מוקד  טק של התאחדות התעשיינים בהובלתו של מריאן -איגוד ההיי 

טק והסייבר -ושירות בתחומי הגנת הסייבר בתעשייה ובמגזר העסקי. בהנהלת המטה יפעלו בכירי תעשיית ההיי  מידע

  הישראלית.

הרחבת פעילות תחום הסייבר בהתאחדות מגיעה על רקע העלייה הגדולה בהתקפות הסייבר במשק והנזקים העלולים 

דם וניהול מבוסס מידע, הגבירו את איומי הסייבר על להיגרם לתעשייה. התקדמות הטכנולוגיה והמעבר לייצור מתק

חברות בכלל וחברות תעשייתיות בפרט ולמוקד הסייבר בהתאחדות הגיעו דיווחים על עשרות אירועי סייבר בהם 

 נתפסו חברות ללא הגנות מתאימות.

עשייה ובעסקים המטה שהוקם השבוע צפוי להעניק כתובת ומענה לצורך שנוצר לעיבוי שירותי הגנת הסייבר בת

 .בישראל, כך שגם באירועי תקיפה יהיו החברות ערוכות ומוכנות עם ההגנות והגיבויים הנדרשים

בגיוס צוותי התערבות ובמקרים הנדרשים גם  וסיוע יעניק תמיכה מיידית לחברות תחת מתקפהבין השאר המטה 

אש של חברות תעשייתיות מפני התקפות יפעל למוכנות להגנה מר הלאומי. לצד זאת, המטה בשילוב מערך הסייבר

סייבר ויתמוך וילווה חברות אשר נפגעו מהתקפת סייבר בזמן אמת עד לפתרון המשבר. כמו כן מטה הסייבר יהווה 

מרכז מידע לחברות ויפעל להנגשת המידע הרלוונטי לתעשיינים וגורמי המקצוע במפעלים, ולהכוונת התעשייה והמגזר 

נימלי מפני תקיפות ופגיעה בפעילות העסקית או התפעולית, לקיום הכשרות והסמכות העסקי לסטנדרט הגנה מי

 בתחומי הגנת הסייבר ועוד. 

בנוסף, לאור הגברת הפעילות הרגולטורית בתחום הגנת הסייבר, מטה הסייבר יפעל להפחתת העומס הרגולטורי, כך 

הפוטנציאלית בפעילות העסקית בעקבות המעמסה  שיהיה איזון בין הצורך להגן על המפעלים והחברות לבין הפגיעה

 הרגולטורית על התעשייה. 

  , בהובלת ליאור פרנקל, הפורום. לצד הקמת המטה, הוחלט בהתאחדות על הקמת פורום חברות סייבר בהתאחדות

ובהסרת יהווה פורום מייעץ למטה הסייבר ויעסוק בקידום ענף הסייבר בהתאחדות ובמשק  מנכ"ל ווטרפול סקיוריטי  

 .חסמים

 לפניות בנושא ופרטים נוספים: 
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