
גל
סי

 1
25

*1
75

   
 5

75
86

7 

הרשות להשקעות
ולפיתוח התעשייה 

והכלכלה 

נערכים לאיומי הסייבר
אולי אתם זכאים לסיוע כספי

מפעלים חיוניים ומפעלים למתן שירותים קיומיים בתחום התעשייה מוזמנים להגיש 
בקשות לקבלת סיוע להעלאת רמת המוכנות לאיומי סייבר.

הלאומי  הסייבר  מערך  עם  בשיתוף  והתעשייה  הכלכלה  במשרד  להשקעות  הרשות 
ומשרד  )רח"ל(  הביטחון  במשרד  הלאומית  החירום  ורשות  הממשלה  ראש  במשרד 

האוצר מקצים עד 10 מיליון שקלים, במסלול להעלאת רמת המוכנות לאיומי סייבר.
התכנית מציעה סיוע כספי בעלויות הכרוכות בשדרוג יכולות ההגנה על מערכות תהליך ו/או 
ייצור )ICS( ועל רשתות IT המתממשקות עם מערכות אלו, למפעלים שישפרו את יכולותיהם 

לרמה ההולמת את מאפייני וצרכי המפעל, והעומדים בכל הדרישות המפורטות במסלול. 
“תכנית  במסגרת  שיינתן  הסיוע  וגובה  ההשתתפות  אופן  ובהם  המלאים,  הכללים 
מיום   4.35 מס’  מנכ"ל  בהוראת  מופיעים  סייבר"  לאיומי  העמידות  רמת  להעלאת 

)http://bit.ly/04-35(.05/09/2018 באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה
ניתן להגיש בקשות למסלול החל 02/12/2018 מהשעה 8:00 

המועד האחרון להגשת בקשות:  15/01/2019 עד לשעה 16:00
הבקשה והמסמכים הנלווים לה יוגשו באופן מקוון כמפורט בנוהל באמצעות המערכת   1.1
המקוונת של הרשות להשקעות, סקר הסיכונים ותכנית העבודה יוגשו באופן פיזי, 
ימי עבודה ממועד ההגשה המקוונת, למשרדי מערך הסייבר הלאומי, רחוב   5 תוך 
3, תיבת “תכנית להעלאת רמת המוכנות לאירועי  )קומה  8, תל אביב  ונציה  קהילת 

סייבר" בעמדת האבטחה(. 
iic@economy.gov. שאלות בנוגע להוראה ונהליה ניתן לשלוח לדוא"ל בלבד בכתובת  1.2
il החל מיום 07/10/2018 מהשעה 8:00 ולא יאוחר מיום 18/10/2018 עד השעה 24:00  

לצד כל שאלה יש לציין את הסעיף אליו היא מתייחסת בהוראה או בנוהל.
התשובות לשאלות יפורסמו במרוכז באתר משרד הכלכלה והתעשייה =< הרשות להשקעות 

ולפיתוח התעשייה והכלכלה =< “"מה חדש" החל מיום 30/10/2018 מהשעה 18:00.
הטיפול והדיון בבקשות לתכנית הינו בשיטת כל הקודם זוכה.

Assaf.Greenwald@Economy.gov.il :איש קשר במשרד: אסף גרינוולד בטלפון: 02-6662847  דוא"ל
על כל שינוי בתנאי מסלול הסיוע או המועדים המפורטים בו, תפורסם הודעה באתר האינטרנט 

של משרד הכלכלה והתעשייה. אין במודעה זו משום התחייבות לקבל בקשה כלשהי. 

רשות חירום לאומית


