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“The demand for the (cybersecurity) workforce
is expected to rise to 6 million (globally) by
2019, with a projected shortfall of 1.5 million,”
-- Michael Brown, CEO at Symantec





11%
*Global Information Security Workforce Study (2014), Frost & 
Sullivan /  Symantec / ISC3 



2015מרץ , 2443החלטת ממשלה 

להטיל על המטה להקים יחידה שיעודה  ...•
לרבות  , להסדיר את שוק שירותי הגנת הסייבר

...ומוצריםםשירותי, אנשי מקצוע

ובכפוף לכל  וזאת בהתאם לתפיסת האסדרה •
...דין

היחידה תוקם במסגרת הרשות הלאומית להגנת  •
.הסייבר



היקף ההסדרה

, יצרנים, חברות–שירותי הגנת סייבר שוק •
והסמכה ובעלי מקצוע  , מוסדות הכשרה, ספקים

מוצרים ושירותים  , העוסקים בהספקת ידע
.בהגנת הסייבר לארגונים

?חופש העיסוק•





יעדי האסדרה

לוודא רמת בסיס  •
מקצועית מספקת 

.מקצועשל בעלי 

גישת  "•
"ת/החשמלאי

הגנה על הציבור  •
מפני בעלי מקצוע 

אשר  , לא מיומנים
עשויים להסב נזק  

פיזי או , כלכלי
.אחר



מקצועות

רמות  2-כל מקצוע •
/ בסיסית , הסמכה

מתקדמת
הרמה המתקדמת  •

תוענק אוטומטית  
שנות ניסיון4לאחר 

לכל  -בחינות כישרות •
'ש3כל , המקצועות

מיישם הגנה•
מוסמך מבדקי  •

חדירה
מוסמך תחקור•
מוסמך  •

מתודולוגיות הגנה
מוסמך טכנולוגיות  •

הגנה



רמות מומחיות3



2015מרץ , 361י "הנחיית ב: לדוגמה





?למה זה חשוב לנו



!לעבור הסמכה•

הכי טובה שרק אפשר•

כבסיס, גם לדאוג להשכלה רחבה יותר•

להגשה למטה –לשקול  נייר עמדה של הפורום •
הסייבר  



!תודה רבה



שקפים נוספים



הסדרה כללית



מטה הסייבר הלאומי



המגזר הפיננסי
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