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 שלום רב, 
 

 שימוע –היערכות לניהול ההגנה בסייבר  הנדון:
 

חיונית הן בשגרה והן    לאומית  תשתית  יםמהוו   בישראלורשתות התקשורת    התקשורתשירותי   .1

משכך,   התקשורת  בחירום.  רשתות  של  העודפת  והרגישות  הסייבר,  איומי  התעצמות  ועם 

, שלהם  התקשורת  ות להגן על רשתלהגנה בסייבר כדי    ך ון להיערעל בעלי הרישיבתחום זה,  

  מפני איומי הסייבר.שלהם, והמשתמשים   שלהם השירותים

ו   מאחרהיערכות להגנה בסייבר הכרחית   .2 ביטחון  גופי  גופים עסקיים,  רשויות  וכלל הציבור, 

והן בחירום בשירותי הרשת,  המדינה   רב  ומשתמשים הן בשגרה  מידע  ומאחסנים  מעבירים 

לתקיפות  ברשתות ומחוץ להן. על כן, מהוות רשתות התקשורת, בעולם כולו, יעד אטרקטיבי  

 .הומחוץ ל הרשת  סייבר מתוך 

כוללים את החובה להכין וליישם תוכנית להגנה בסייבר ואינם  אינם  התקשורת  רישיונות  היום   .3

  להגנה בסייבר.   להיערךנדרשים    הרישיון  בעליסדורה ואחודה, שלאורה    מתודולוגיה  וללים כ

 אחר היערכות זו. לפקח בצורה מיטבית אינו יכול  משרדבהתאם, ה

ולקבוע בהם    הרלוונטים שיפורטו להלן  רישיונותלתקן את הלנוכח האמור לעיל, המשרד שוקל   .4

בסייבר   ההגנה  לניהול  היערכות  לעניין  סיכוני    אפשרושיהוראות  את  שניתן,  כמה  להקטין, 

 התכליות של התיקון המוצע הן: .  הסייבר

עלי הרישיון מוגנים  הניתנים על ידי בורשתות התקשורת  להבטיח ששירותי התקשורת   .א

 סייבר. תקיפות מיטבית מפני ההשפעות של בצורה 

למניעה, הגנה והתמודדות  רישיון  ם השונים של בעל האורגנילהעלות את המודעות ב .ב

 עם אירועי סייבר. 

ליצור מנגנונים ותהליכים אצל בעל הרישיון המאפשרים את הבקרה, הפיקוח והדיווח  .ג

, על יישום, עדכניות ואפקטיביות הגנת הסייבר, באופן מתמשך  חברהבתוך ומחוץ ל 

 ובהתבסס על למידה, תחקור והפקת לקחים.

בנושא   .ד ידע רחב  ובסיס  כל    הגנתליצור מנגנונים שיאפשרו שיתוף מידע  הסייבר של 

. שיתוף מידע בעזרת מנגנונים אלו צפוי  לה  בתוך החברה ומחוצה  הגורמים המעורבים

    .הרלוונטים של בעלי הרישיון ת הסייברלשפר את רמת ואיכות הגנ
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בנושא שכללה בין היתר את האמור  לשם הכנת התיקון המוצע הוביל המשרד עבודת מטה   .5

 להלן: 

    .תקשורת בארץ בנושא סטטוס הגנת הסייבר הנוכחי  חברותעם  בדיקה מדגמית  .א

והשלכותיהם  בעולם  סקירה של אירועי סייבר שאירעו אצל מפעילי תקשורת שונים   .ב

 על הרציפות התפקודית, הפגיעה והנזק שנגרמו לגורמים שונים.   

 . זה בתחוםששכר המשרד יועצים באמצעות בחינת מרחב איומי הסייבר   .ג

בתחום הסייבר לפי    חלק מחברות התקשורת  מנחים  נוספים ה   ם תיאום עם גורמי .ד

 . דין

הגנה על  הלאומית בנושא  - סקירה מקיפה של הפעילות הרגולטורית והתקינה הבין .ה

 רשתות תקשורת בפני איומי סייבר והדרישות ממפעילי התקשורת ליישום ההגנה. 

המרכז  ו   ילאומ מערך הסייבר ה   :תדוגמ  –גופים רגולטורים בתחום  ם  התייעצות ע .ו

 .(NCSC) באנגליה סייברהלאומי לביטחון 

(  2018ומי )אפריל  מסמך "תורת ההגנה בסייבר" של מערך הסייבר הלא למידה של   .ז

מתוד  מגדיר  הגנתי    ולוגיהאשר  מענה  וגיבוש  בסייבר  סיכונים  לניהול  סדורה 

אלו סיכונים  נוספים  וכן  ,  להפחתת  מידע  ומקורות  מסמכים  תקנים,  של  למידה 

 בנושא ההגנה בסייבר. 

בהמשך לעבודת המטה, ולאחר שבחן חלופות שונות, גיבש המשרד טיוטת תיקון לרישיונות   .6

רישיונות מפ"א, רישיונות רט"ן, רישיונות תאגיד שיתוף, רישיונות אחודים    – הרלוונטים  

מנויים, שעיקריו יפורטו    20,000ורישיונות מיוחדים למתן שירותי גישה לאינטרנט למעל  

 להלן.  

   :המוצע התיקון עיקרי  להלן .7

לבסס  המאפשרים  ובקרה    , ניטורושילוב מנגנוני פיקוחרשת התקשורת  הגנה על   .א

תוך דאגה לפרטיות המידע, שלמות הנתונים    ,של הגנת הסייבר תמונת מצב עדכנית

 וזמינות שירותים )רציפות תפקודית(. 

 . התוכנית ורלוונטיות  עדכניות על  שמירה .ב

 . לשגרה  וחזרה התאוששות הכלה, יהויז  כולל סייבר  אירועי עם התמודדות .ג

לגורמים    המצבים .ד הדיווח  ערוצי  וכן  מידע,  ולשתף  לדווח  נדרש    השוניםבהם 

 לה, ובכלל זה המשרד.    צהומחושנדרש ליידע אותם בתוך החברה 
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התוכנית בקרב המנהלים, העובדים, הספקים וקבלני המשנה של    ותרגול  ההטמע .ה

 בעל הרישיון. 

הרישיו   "במצ תיקון  )דו"ח  טיוטת  רגולציה  השפעות  להערכת  דו"ח  וכן  שבו RIAנות   )

 . מוצגות החלופות השונות שבחן המשרד והבסיס לתיקון המוצע

ב  .8 המוצע  עמידה  התיקון  לפהוראות  הרישיון  בעל  מאחריות  מורידה  להבטחת  אינה  עול 

של קצין    ותיואת הנחי  פהמחלי  האינ וההגנה בסייבר בהתאם להוראות הדין החלות עליו,  

 מוסמך בהתאם לדין. 

, מנהלת אגף לידי הגב' אתי שמואלי  לשימועלהעביר את התייחסותכם  אנו מזמינים אתכם   .9

עד etis@moc.goc.il  לכתובת  אלקטרוני הדואר  ה, באמצעות  במשרד  הנדסת תקשורת  ,

המוצע,  בנוסף,  .2021בספטמבר    19ליום   התיקון  את    לצד  בוחן  המשרד  אלו  בימים 

  חוייבו להתחבר שלפיה חברות התקשורת יברישיונות הרלוונטיים  הוראה  האפשרות לקבוע  

- בטיה השונים. על אף ש, על הי("התקשורת  SOC")  למרכז הקיברנטי למגזר התקשורת

SOC    ומעבירות אליו מידע שתי חברות פועל מזה שנה וחצי, כיום מחוברות  התקשורת 

, ובכלל זה  לעניין זהגם  התייחסותכם  תקשורת בלבד. המשרד מזמין אתכם להעביר את  

   .התקשורת עד כה SOC-ההתחברות ל-לסיבות לאי 

עליו מבוססת התייחסותכם, שכל נתון, הסכם או מסמך    כםנבקשכם לצרף להתייחסות .10

 לרבות לעניין לוח הזמנים ליישום האמור. 
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