
  1שאלה 
 האם "מפעל חיוני" הוא רק מפעל אשר מחזיק באישור על היותו מפעל חיוני? -

 

  1תשובה 
 להוראה: 3.7מפעל חיוני, הינו מפעל העומד בסעיף . 1 

 "מפעל חיוני 3.7

  –לצורך הוראה זאת 

להלן: "חוק שירות ( 1967-חירום, התשכ"ז-מפעל חיוני, כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת 3.7.1

( כהגדרתו בלשכה  C חירום"(, שהוא תאגיד ובלבד שהוא פועל בענף התעשייה )סדר-עבודה בשעת

 .המרכזית לסטטיסטיקה, ועיקר פעילותו מערבת מכונות תעשייתיות בעלות בקרים ממחושבים

שהוא תאגיד ועיקר  ,חירום-מפעל למתן שירותים קיומיים, כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת 3.7.2

 ".מערבת מכונות תעשייתיות בעלות בקרים ממחושבים פעילותו

 

 מי שמחזיק רק באישור של "מפעל חיוני" אינו עומד בתנאי ההוראה. ,אי לכך
 

 

 2שאלה 

 

 לעניין "גורם מקצועי בתחום הגנת הסייבר": -

o  ההגדרה המדויקת של הגורם המדובר נכון לרגע זה היאassociate of isc2 
towards cissp  חודש וחצי הוא יהפוך לותוך בערך-CISSP.  האם ניתן להתייחס אליו

 כאל גורם שעומד בהגדרה? 
 

o  האם הגורם חייב להיות אדם ספציפי או שניתן להתייחס לחברה כאל "גורם" שעומד
 בהגדרות?

 

 

o  שנים ברציפות בעבודה  3מה הכוונה בחלופה השנייה לתנאי השני "בעל ותק של
ישראלית בתחום הגנת הסייבר" מי נחשב "יחידה ביחידה טכנולוגית ביטחונית 

 טכנולוגית ביטחונית" לצורך ההגדרה?
 
 

 2תשובה 
 
 -הוא  "גורם מקצועי בתחום הגנת הסייבר"לנוהל  3.2. לפי סעיף 2

גורם מקצועי מטעם מבקש הסיוע המבצע "סקר סיכונים" או "תכנית עבודה להעלאת רמת  3.2.1

 :בתנאים הבאים במצטברהמוכנות לאיומי סייבר" העומד 

השנים האחרונות שקדמו למועד להגשת הבקשה,  5שנים לפחות, במהלך  3בעל ותק של  3.2.1.1

 .בעבודה בהגנת סייבר בארץ או בעולם

. או לחילופין, CISSP, CRISC, CAP, CPP, CISM, SSCPמחזיק באחת התעודות הבאות בתוקף: 3.2.1.2

 ביחידה טכנולוגית ביטחונית ישראלית בתחום הגנת סייבר. שנים ברציפות בעבודה 3בעל ותק של 

 

ולהיות בעל , לכן, הגורם חייב להיות אדם, מאחר שנדרש ממנו להחזיק בתעודות מסוימות
 . הדרוש בעת הגשת הבקשה ותק

 
שנים ביחידה טכנולוגית", בהגדרות השונות לגבי יחידות  3. לעניין "ותק של 3

 נה לגופים/ארגונים הבאים:ביטחוניות הכוו טכנולוגיות

 ,אגף התקשוב על יחידותיו השונות, 8200בוגר יחידה טכנולוגית בצה"ל )מרמ"ם,

 יחידות מקבילות נוספות(

  מלמ"ב-משהב"ט 

 שב"כ רא"מ 

 
 

 


