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 לקבלת הסקרים  התייחסות מערך הסייבר לבקשת חופש המידע הנדון: 

 סקר מידת הערכות בסייבר למצבי משבר  מתוךנתונים , 24.11.19לקבלת תוצאות הסקרים מיום בקשת חופש המידע סימוכין: 

 

פנית בבקשת חופש מידע לקבלת רשימת מלוא הסקרים )סקרי דעת קהל לרבות צרכנים,  23.10.19ביום 

 .2019ו  2018משתמשים וכו'( שבוצעו מטעם מערך הסייבר בשנים 

  דע. נו לבקשת חופש המיתשובתהועברה  13.11.2019 ביום

במסגרתה פניתם לקבל את ממצאי הסקרים ברשימה  הוגשה על ידכם בקשה חדשה למידע ,24.11.19ביום 

 כם להלן: שהועברה אל

 2018-2019רשימת הסקרים שבוצעו במערך הסייבר הלאומי בין השנים :

 כנות. רמת מוושאלון  סקר מידת הערכות בסייבר של ארגונים למצבי משבר .א

 סקר שכר בענף הטכנולוגיה, ההיי טק ומערכות המידע –המדד של צבירן" " .ב

 . יהישראלסקר הגנת הסייבר במשק  .ג

 סקר שוק בנושא יישום כלי קוד פיתוח מאובטח בישראל .ד

 להלן התייחסותנו לבקשתכם: 

שהוכן  ,מצ"ב ממצאי הדו"ח הכמותי המסכם – תוצאות סקר הגנת הסייבר במשק הישראלי .1

ועניינו הגנת הסייבר במשק האזרחי בישראלי. עיקר  M.I.Sלמערך הסייבר הלאומי עם ידי מכון 

 פורסמו באתר האינטרנט של מערך הסייבר הלאומי והם נגישים בלינק הבא: ממצאיו 

https://www.gov.il/he/departments/news/cyber_insurance 

הסקר הינו סקר שכר בענף הטכנולוגיה, ההיי טק ומערכות המידע.  –של צבירן"  סקר "המדד .2

להוראות חוק חופש המידע, לא נוכל למסור את תוצאות הסקר בשל  6 )ב(9בהתאם להוראת סעיף 

 התחייבות מערך הסייבר הלאומי לשמירה של סודיות הנתונים השייכים לחברה. 

הצגת מדובר בסקר שמטרתו להביא ל –מאובטח בישראל  סקר שוק בעניין יישום כלי קוד פיתוח .3

תמונת מצב עדכנית של המגזרים והארגונים בהם מיישמים תהליכים ואמצעים לפיתוח תוכנה 

 6 )ב(9בהתאם להוראת סעיף  מאובטח, הכלים הנפוצים שבשימוש וצורות היישום בישראל.

בשל היותו של המסמך ותכניו סוד  להוראות חוק חופש המידע, לא נוכל למסור את תוצאות הסקר,

 שביצעה את הסקר עבור מערך הסייבר הלאומי.   BDOמסחרי מוגן של חברת 

ביחס לבקשת המידע  נובתשובת – סקר הערכות ארגונים למצבי משבר ושאלון רמת מוכנות .4

שאלון ולסקר ההערכות כשני סקרים שונים, בבדיקה מעמיקה עלה לנו הראשונה ששלחת התייחס

מצ"ב החומר הרלוונטי שעלה  קשורים האחד בשני ולכן נכון להתייחס אליהם כסקר אחד. כי הם

גילוי של כלל דע, לחוק חופש המי1 )א(9ף בהתאם להוראת סעי בידנו לאתר בקשר לסקר זה. 
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שקפים ו מטשומידע הלחוק חופש ה 11תאם לסעיף ול לפגוע בביטחון המדינה. בהמצאי הסקר עלמ

 בות אלואשר גילויים מותר בנסי הנתונים .שש לפגיעה בביטחון המדינה כאמורים יש חאשר בגילוי

 מצורפים כנספח לתשובתנו זו. 

 

 בכבוד רב,       
 רעות ימין, עו"ד       
 הממונה על העמדת מידע לציבור       
 מערך הסייבר הלאומי       

 
 
 

 העתק
 מר עמית אשכנזי, עו"ד  –היועץ המשפטי למערך הסייבר הלאומי 

 הגב' שני שרביט  –סמנכ"ל מדיניות במערך הסייבר הלאומי  
 מר רועי ירום  –סגן ראש אגף אסטרטגיה והתעצמות וראש מרכז התעצמות ומשק 

 


