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 ניהול סיכוני סייברתנאים נוספים לעניין 
 

החוק), הריני מתנה את היתר  -(להלן  1993-מסוכנים התשנ"גהחומרים הלחוק  3בתוקף סמכותי לפי סעיף 

תנאים אלו היא מיידית עם מסירתם. תנאים הרעלים שלכם בתנאים נוספים כדלהלן וקובע כי תחילתם של 

 אלה הם תנאים נוספים על התנאים הקיימים, ואינם מחליפים או מבטלים אותם.

 הגדרות

 "בתחום הסייבר רעלים של היתר בתנאים עמידהל"מדריך סייבר  –" מדריך הסייבר לתעשייה 

 .להגנת הסביבה המפורסם באתר האינטרנט של המשרד ,בתעשייה"

  .הסייבר לתעשייה כהגדרתן וכמשמעותן במדריך םחים בתנאים אלה הונההגדרות והמכל 

 כלליפרק א': 
וחות הזמנים לל , בהתאםאת הוראות מדריך הסייבר לתעשייה עם קבלת תנאים אלה, יבצע העסק .1

 . תנאים אלההקבועים ב

י נספח ה' למדריך לפהעסק ממונה סייבר בכתב מינוי ימים מיום קבלת תנאים אלה, ימנה  60בתוך  .2

 הסייבר לתעשייה.

יגדיר את יעדי האבטחה, תהליכים ניהוליים,  הגנת סייבר אשראבטחת מידע והעסק יגבש מסמך מדיניות  .3

אמצעים למימוש, עקרונות ליישום האבטחה, מחויבות הנהלת העסק להגברת חוסן העסק מפני אירועי 

 הקצאת ותקצוב משאבים לנושא. העסק יציג את מסמך המדיניות לממונה לפי דרישתו.  , ויכלולסייבר

  תהליכים ומערכות: סיווג ב'פרק 
 בתוך שנה מיום קבלת תנאים אלה:

החומרים המסוכנים המוחזקים בעסק בהתאם להוראות נספח י"א למדריך הסייבר את העסק ימפה  .4

כהגדרתם במדריך תהליכים מסוכנים אלו המשתתפים בלתעשייה. מתוך חומרים אלה ימפה העסק את 

 .הסייבר לתעשייה

מבוקרים על ידי מערכות או ו/יכים המנוהלים , ימפה העסק את התהלהמסוכניםמתוך כלל התהליכים  .5

של תהליך "טופס מיפוי ראשוני  –על פי הפורמט המובא בנספח ו' למדריך הסייבר לתעשייה  ממוחשבות

 ". הטבלה תוצג לממונה לפי דרישה. וקר על ידי מערכת ממוחשבתמסוכן המנוהל ו/או מב
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 סיכונים והגדרת פערים לגישורניהול : ג'פרק 
בהתאם  העסקיפעל  בתוך שנה מקבלת תנאים אלהבתום השלמת הוראות פרק ב' לתנאים אלה, ו .6

 :למפורט להלן

(להלן: "סקר סיכוני הסייבר לתעשייה מדריך לניהול סיכוני סייבר לפי הוראות יכין סקר מלא  העסק .6.1

סייבר"). הסקר יכלול בין היתר: סיווג תהליכים מסכני בריאות הציבור או הסביבה כתוצאה מאירוע 

 .הערכת סיכונים למערכות ממוחשבות העוסקות בתהליכים המסוכניםו סייבר אפשרי

ערוך השוואה בין הבקרות הקיימות בעסק לבקרות שעליו העסק יבצע אנליזת פערים במסגרתה י .6.2

 ליישם כתוצאה ממסקנות סקר הסיכונים. 

סייבר בהתאם למדיניות שגיבש ולסקר סיכוני סייבר; העסק  מזעור סיכוניהעסק יגבש תכנית עבודה ל .6.3

 ויציגה לממונה לפי דרישתו; יפעל בהתאם לתכנית 

תצהיר על הכנת סקר סיכוני סייבר כולל סיווג המערכות (רמת חשיפה ומידת לממונה  יגיש העסק  .6.4

ז' למדריך הנזק) וחבילת הבקרות הנדרשת להטמעה. התצהיר יוגש על פי הפורמט המובא בנספח 

 .("הצהרת בעל היתר הרעלים אודות ביצוע הערכת סיכוני הסייבר וסיווג העסק") לתעשייה הסייבר

 לגישור פעריםיישום אמצעים : ד'פרק 
העסק את כלל הפעולות  , יבצע6.3כאמור בסעיף  סיכוני סייבר למזעורתכנית העבודה עם סיום הכנת  .7

לא , וזאת העבודהתכנית  לרבות הטמעת בקרות כהגדרתן במדריך הסייבר לתעשייה, לפי הנדרשות
נוספה מערכת  כאמורתקופה הבמידה ובמהלך . יאוחר משלוש שנים ממועד קבלת תנאים נוספים אלה

שלא היה קיים במערכת ר מסוכן , או שנוסף חומחומרים מסוכנים מנהלת / מבקרתחשובית חדשה הימ

יבצע  או שבוצע שינוי במערכת ממוחשבת קיימת המנהלת/מבקרת חומרים מסוכנים, ,חשובית קיימתימ

 העסק את השלמת הפערים בהתאם לשינוי. 

, יגיש העסק לממונה תצהיר בעל היתר הרעלים המעיד על סיום ביצוע שנים מקבלת תנאים אלה 3בתוך  .8

לפי נספח ח' במדריך הסייבר סייבר למזעור סיכוני כלל האמצעים והבקרות שנדרשו בהתאם לתכנית 

 .נית למזעור סיכוני הסייבר")בעל היתר רעלים על השלמת תכ("תצהיר לתעשייה 

 ': תיעוד, רישום ושמירת מסמכיםהפרק 
מסמך מדיניות סייבר , שנים לפחות, בעותקים מלאים של סקר ניהול סיכוני סייבר 10יחזיק, למשך  העסק .9

בכל שלב, ולפי דרישת הממונה, ימסור העסק לממונה כל אחד מהמסמכים, סייבר;  מזעור סיכוניותכנית ל

 בגרסתם העדכנית. מסירה כאמור של מסמכים תתבצע באופן ובמועד על פי דרישת הממונה. 
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 ': עדכון סקר ניהול סיכוניםורק פ
או  במדריך הסייבר לתעשייהבהתאם למפורט  חודשים 42 -אחת ל סקר סיכוני סייבראת יעדכן העסק  .10

 .על פי דרישת הממונה

העסק  ,חומרים מסוכניםהמנהלת / מבקרת חשובית ימערכת מבבתהליך או בעת ביצוע שינוי משמעותי  .11

 . על פי הצורך השינוי ויעדכן את הסקריעדכן את הממונה אודות ביצוע 

 ': ניהול אירוע סייבר, הסקת מסקנות ודיווח למשרד להגנת הסביבהזפרק 

אירע אירוע חומרים מסוכנים במפעל שמקורו באירוע סייבר יכלול העסק מידע זה בדיווח אודות האירוע  .12

 למוקד הסביבה. 

ק האם האירוע נגרם ייבחן העס ,ממוחשבתמערכת הכולל מעורבות של  חומרים מסוכניםאירוע אירע  .13

 בשל אירוע סייבר ואם כן ידווח על כך למוקד הסביבה.

חומרים מסוכנים וטרם  המנהלת/ מבקרתנודע לעסק על אירוע סייבר אשר קשור למערכת ממוחשבת  .14

 מסוכנים;נגרם אירוע חומרים מסוכנים, יטפל באירוע הסייבר באופן מיידי על מנת למנוע אירוע חומרים 

  .הסביבהלמוקד  מעת גילוי אירוע הסייבר ידווח העסק על התרחשותו שעות 24 -במקביל ולא יאוחר מ 

 .העסק יכין ויפעל על פי תכנית תגובה לאירוע סייבר. התוכנית תצורף לתיק המפעל .15

("דו"ח לתעשייה במדריך הסייבר ט' דו"ח אירוע סייבר לפי נספח העסק יכין  סייבר אירועאחר סיום ל .16

כלל הדיווח והתחקור במסגרת תחקיר ינגרם אירוע חומרים מסוכנים בעקבות אירוע סייבר י"). אירוע סייבר

 האירוע כמשמעותו בתנאים הכלליים להיתר הרעלים. 


	תנאים נוספים לעניין ניהול סיכוני סייבר
	הגדרות
	פרק א': כללי
	פרק ב': סיווג תהליכים ומערכות
	בתוך שנה מיום קבלת תנאים אלה:
	פרק ג': ניהול סיכונים והגדרת פערים לגישור
	פרק ד': יישום אמצעים לגישור פערים
	פרק ה': תיעוד, רישום ושמירת מסמכים
	פרק ו': עדכון סקר ניהול סיכונים
	פרק ז': ניהול אירוע סייבר, הסקת מסקנות ודיווח למשרד להגנת הסביבה


