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עדכון לקוחות
פרסום טיוטת הוראות להגנות סייבר
בהיתרי רעלים והזמנה לכנס בנושא

 
לקוחות וידידים יקרים,

 
 

אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור טיוטת הוראות
לעמידה בתנאי היתר רעלים בתחום ההגנה על מידע וסייבר: קישור לטיוטת ההוראות. הוראות אלה
צפויות להיות מוחלות בהדרגה במהלך שנת 2018 במפעלים בעלי היתרי רעלים, בהתחשב ברמת

הסיכון שלהם.

במשרדנו תעשייתי  וייצור  הסביבה  איכות  מחלקת  מקיימת  זו,  התפתחות  רקע  על 
כנס בנושא ביום 13.2.2018, בהשתתפות נציגי הרגולטור, מומחים בתחומי הסייבר,

 
הכימיה והמשפט ואנשי שטח במפעלים עצמם.

לתכנית הכנס והרשמה לחצו כאן.

טיוטת מסמך הגנות הסייבר בהיתרי רעלים הינה מדריך בסיס לקביעת הוראות במסגרת תנאי היתר
מסוכנים חומרים  לאירועי  לגרום  העלולים  סייבר  אירועי  של  למניעה  להביא  שמטרתן  הרעלים, 
עשויים כאלה  אירועים  הטיוטה,  פי  על  הציבור.  בבריאות  או  בסביבה  לפגיעה  ולהביא  במפעל 

 
להתרחש כתוצאה ממתקפה זדונית או כתוצאה מכשלים מערכתיים.

 
 

והיערכות אסדרה  לקידום  הממשלה  החלטות  של  מיישומן  חלק  מהווה  אלה  הוראות  של  קביעתן 
הוקמה זו  למטרה  הרלוונטיים.  המשק  ומגזרי  הממשלה  משרדי  בכל  הסייבר  על  בהגנה  לאומית 

 
יחידה ייעודית לטיפול בנושא ההגנה על מידע וסייבר בתעשייה במשרד להגנת הסביבה.

 
 

המרכזיים השלבים  את  הכולל  באתר,  סייבר  הגנות  להטמעת  מומלץ  עבודה  תהליך  מוצג  בטיוטה 
הבאים: מיפוי תהליכים בעלי סיכון המערבים חומרים מסוכנים תוך שימת דגש על נזק פוטנציאלי
לגורמים סביבתיים ולציבור, הערכת סיכוני סייבר באמצעות עריכתו של סקר פערים, גיבוש תכנית
עם והתמודדות  למעקב  מערך  והקמתו של  במפעל  התכנית  יישומה של  הפערים,  לסגירת  פעולה 

 
אירועים אפשריים.

 
 

מפני להגנה  מנגנונים  של  אפשרי  מכלול  כוללת  סייבר  מתקפות  מפני  להגנה  הפעולה  תכנית 
מתקפות סייבר ("בקרות"), כגון אמצעים לאבטחת רשת ואבטחת מידע בענן, מערכות הגנה פיזיות
וחלקן עסק  בכל  ליישום  יידרשו  ולכן  בסיסיות  הן  מהבקרות  חלק  הייצור.  בפסי  בקרה  ואמצעי 

 
מיועדות לטיפול במקרים בעלי פוטנציאל נזק גבוה, כגון מצב של חדירה לממשק אדם-מכונה.

 
                                                         

על פי הטיוטה, הוראות אלו יגברו במקרה של סתירה בינן לבין מסמכים אחרים כגון תורת ההגנה
כבר שהטמיעו  מפעלים  כי  ייתכן  לכן  ארה"ב.  של  וטכנולוגיה  לתקנים  הלאומי  המכון  ומדריך 
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תהליכים ואמצעים להגנת סייבר יידרשו לערוך התאמות לפי מסמך ההוראות החדש.

 
 

יודגש כי מדובר בתחום מתפתח הן במפעלי התעשייה והן במשרד להגנת הסביבה, ולכן
ביכולתו של הסקטור הפרטי להשפיע על תהליך גיבושה של הרגולציה החדשה. לפיכך אנו
ממליצים ללמוד את טיוטת ההוראות ולזהות את ההשלכות העתידיות שלה על מפעלכם.

 
אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה ולניסוח והגשת הערות.

 
 

 
המועד האחרון להגשת הערות למשרד להגנת הסביבה הוא ביום 31.3.2018.

 
 

ייעוץ או  דעת  חוות  בבחינת  ואינה  החדשות  ההוראות  עיקרי  את  להציג  נועדה  שלעיל  הסקירה 

 
משפטי.

 
 

 
בברכה,

 
צוות מחלקת איכות הסביבה

הרצוג פוקס נאמן
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מידע שימושי

 
למידע נוסף על מחלקת איכות הסביבה ושינוי

 
אקלים, לחץ כאן.

 
למידע נוסף על מחלקת ייצור תעשייתי, לחץ כאן.

 
אנשי קשר

 

 
ד"ר רות דגן | שותפה

ראש מחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים ומחלקת

 
ייצור תעשייתי 

 
טלפון: 03-6925960

 
daganr@hfn.co.il 

 

 
חן תירוש | שותפה

 
מחלקת איכות סביבה ושינוי אקלים 

 
טלפון: 03-6925960
he�rosh@hfn.co.il

הרשמה לעדכוני לקוחות
הרשמו לקבלת עדכוני לקוחות, ניוזלטרים ומידע אודות כנסים

וימי עיון. להרשמה לחץ כאן.
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