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השאלות  3
–החוקתיותשאלת 1.

הסדרת המקצעות בתחום חדש מול חופש העיסוק

הרגולטורישקיפות התהליך 2.
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)  בפוטנציה' או מ(כיצד מומחה ישראלי להגנת סייבר 
?  ה להתנהל/החדשה אמוראת האסדרה ת /שפוגש

דור ההמשך• "דור המדבר"•



לקמוס להצלחת המדיניותמבחן : הצעה

 הלאומי  המרשם

 הרגולטורית  מדובר במבחן של הבשלות
מ שהמרשם  "ע, שתומכת בכל מה שמתרחש

יעבוד בהצלחה
הגדרת המקצועות•
מבחני ההסמכה•
ההתאמה לצרכי המגזר  •



)2013-14(וועדת שפרן 

 עבודהפגישות 14לראש מטה אחרי הוגש הנייר

  הצוות

 י המטה"פורסם עלא

 חלק לא/ חלק מהמסקנות אומצו

כמה מחלוקות במהלך עבודת הוועדה
מינוח
הצורך בהסדרה
 היקפו-אם כן
המנגנון
 עיונית/ התמהיל המתאים בין הכשרה טכנית



החלטות הממשלה ונייר המדיניות

3611 2444 2443

מדיניות  
אסדרת  
מקצועות

הגנת הסייבר



בתחום האסדרה הלאומית בהגנת "
:"הסייבר

1להטיל על המטה להקים יחידה "...–' ג
שייעודה להסדיר את שוק שירותי הגנת  

וזאת בכפוף  ...לרבות אנשי מקצוע, הסייבר
לתפיסת האסדרה ובכפוף לכל דין כמפורט  

..."  להלן' בנספח ב



יעדי האסדרה

שקיימת רמה  לוודא •
מספקת מקצועית 
מקצועשל בעלי 

להעניק לציבור •
בעלי  הגנה מפני 

,  מקצוע לא מיומנים
אשר עשויים להסב  

פיזי או  , נזק כלכלי
אחר



המנדט/ תפיסת העבודה של הוועדה 



) 2(העבודה תפיסת 

"  הרמה המקצועית של כוח האדם תקבע את רמת
"  ההגנה

 איכות ההכשרה"ההסדרה אמורה להבטיח את  ,
."הסטנדרטים והאתיקה של העיסוק, המהימנות

 לבחון את צרכי כוח האדם במשק  -תפקיד המטה
הישראלי בנוגע להגנת סייבר ולהתאים את  

ההסדרה לממצאים



ישראל אינה עומדת לבד במשימה
במדינות רבותמתרחשת אסדרת מקצועות הגנת הסייבר •

לפי , מיליון משרות1.5פער של –העולמי  talent gap-ה•
2015-הערכה ב

אתגרי ההסדרה אינם רק של  , בפרספקטיבה רחבה יותר•
הכשרה טכנית או אסטרטגית

)Raytheon 2015(חוסר איזון מגדרי–

מיעוטים–







הבנה רחבה שהעדר הגנת סייבר כבר פוגע  
במדינות



1 שאלת החוקתיות•

2
• שקיפות התהליך 

הרגולטורי

3
• שאלת התפיסה רגולטורית 

המנחה



שאלת חוקתיות) 1(
האיזון הראוי בין חופש העיסוק לצורך בהסדרה

 בדיוק בהקשר זהמהי -תכלית ראויה?

מהו האיום שישראל צריכה להתמודד איתה  ?

 אנחנו בין  –לכאורה עומדת מאוד יפה באיומים אלה ישראל
במשימהודי עומדים –) החשמל' חב(המדינות הנתקפות בעולם 

What’s wrong with this picture לשנות את  ולמה צריך
?הקיים

 התמודדות של המטה בארכעות על השאלה הזאתתיתכן.



שקיפות התהליך הרגולטורי) 2(
 לא רצוי  –אזרחיים בעידן הנוכחי ובמיוחד בענייני סייבר

ולא ראוי להתנהל אלא בשקיפות מירבית

 היתה לנהל התייעצות ציבורית  ההמלצה של הוועדה
שקופה  

 איך נראה המגזר  –עצמו מטה על השוק גם עבודת
?בישראל

 של המטה עם גורמי שוק שקיפות לגבי המפגשים חוסר–
?  עם מי דיברו

הממונה על שוק ההון, 361-נוספים ' חוסר תיאום עם רג(





שאלת התפיסה רגולטורית המנחה) 3(

 תפיסת הגנת הסייבר עליה אמורים אנשי  מהי
?להגןהמקצוע 

 דרכי ההתמודדות והכוחות  , האיוםהגדרת
המקצועיים הנדרשים  

 הסמכה אמורים לשקף את הצרכיםמבחני

 לא התחלנו הפוךהאם?



המרשם הלאומי למקצועות הגנת הסייבר



-מרשמים קיימים 

ד  "עוה•
רופאים•
מהנדסים ואדריכלים•
הנדסאים וטכנאים•
חשמלאים•
מתווכי מקרקעין•
ועוד•



ל של משרד הכלכלה"הוראת מנכ



מרשם מקצועות כמעשה רגולטורי קיצוני

ייחוד המקצוע–היעד •

י גורמים נוספים"אמנם אינו בהכרח מונע עיסוק ע•

מדובר בכלי חד להסדרת המגזר, אך בפועל•
משרדי ממשלה–
איתםחברות גדולות שעובדים –

יש גורמים נוספים ורבים שפועלים בתחום שאינם  •
מוסדרים





)3(העבודה תפיסת 
חיוניהמרשם הלאומי–) ג(7.11



לסיכום



התהליכים הרגולטוריים  ) 2(
אינם מספיק שקופים

אנחנו לא לומדים ) 1(
מהרגולציה הנוכחית מה 

מה לא קיים  / קיים בישראל 
מדוע יש צורך להסדיר / 

ובעצם מדוע התכלית היא  
ראוייה

האם המרשם הוא  ) 4(
איך נדע  ? המענה ההולם

?למדוד הצלחה

אין תפיסה מוגדרת ) 2(
שממנה ניתן לגזור חלק  

מהתשובות



.תודה רבה
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