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?ס׳ זה סייבר. ב׳ זה בית, א׳ אוהל

למה מדינות וארגונים נדרשים להשקיע באוריינות סייבר

Oliver Wyman-סקירה זו מבוססת על מחקר שבוצע ע״י שותפינו הבינלאומיים ב



.העולםברחביולממשלותלחברותברורים((Cybersecurityהסייבראבטחתואתגריחשיבות

הביאהובכך,דיגיטלייםשירותיםבצריכתמשמעותיתעלייהחלההקורונהמגפתפרוץעם,אולם

.עמםההתמודדותובדחיפותהסייברתקיפותונסיונותאיומיבכמותעלייהעמה

המידעאבטחתמקרימרביתכימראיםמחקרים,בטכנולוגיהטמוןשהפתרוןלחשובשניתןבעוד

.וידעכליםהקנייתי"עלהימנעעשויותשהיואנושטעויותעקבנגרמים

.בקרב המדינות שנבחנו במחקרהכללי 8-ישראל דורגה במקום ה

בעוד שמדינות כגון  , בהתאמה, סינגפור ואנגליה, בשלושת המקומות הראשונים דורגו שוויץ

(.בהתאמה, 18ו11, 10)גרמניה ואיחוד האמירויות דורגו במקומות נמוכים מישראל , ב"ארה

Oliver-בהבינלאומייםשותפינו Wymanסייבראוריינותמדד'ליצירתנרחבבינלאומימחקרערכו'

הערכתהיאמטרתו.פרמטריםמגווןפיעלמדינות50-כשלבחינהכולל(Index)המדד.מדינתי

גיבושולהניעהיוםלסדרהנושאאתלהעלותמנתעלהשונותהמדינותשלהסייבראוריינותרמת

.השוניםהפרמטריםלשיפורשיביאואסטרטגיותוקידום

1

http://:  https://www.oliverwymanforum.com/content/dam/oliver-wyman/ow-forum/cyber/index/Oliver-Wyman-Forum-CLE-Index-Methodology-Oct-2020.pdf
http://:  https://www.oliverwymanforum.com/content/dam/oliver-wyman/ow-forum/cyber/index/Oliver-Wyman-Forum-CLE-Index-Methodology-Oct-2020.pdf


:של רמת אוריינות הסייבר במדינההמחקר התמקד בחמישה נדבכים

שוק העבודה ונגישות אזרחית, מערכת החינוך, פעילות ממשלתית, מוטיבציה ציבורית

ישראל דורגה גבוה בהיבטי המוטיבציה והמודעות 

עולים פערים בהיבטי אולם , הציבורית לנושא

תפיסת האחריות האישית וכן באמון הציבורי  

בהכוונה ממשלתית

מוטיבציה 

ציבורית

מערכת  

החינוך

פעילות 

ממשלתית

שוק 

העבודה

נגישות 

אזרחית

מדד הבוחן את  

מדיניות וצעדי 

הממשלה לשיפור  

אוריינות וחינוך איומי 

הסייבר במדינה

מדד הבוחן את  

מחויבות האוכלוסיה  

לשמירה על הרגלי  

אבטחת סייבר נאותים

מדד הבוחן את מידת 

ההנחיה והעידוד  

להוראת סייבר ואיומיו 

במערכת החינוך

מדד הבוחן את מידת 

ההשפעה של ביקוש  

מעסיקים על רמת  

מיומנויות אוריינות 

הסייבר

מדד הבוחן את מידת 

שוויוניות הנגישות  

במדינה למשאבי  

ההשכלה כמו גם  

הטכנולוגיה

ישראל דורגה גבוה בשל הנחת התשתית החוקית 

, והרגולטרית וקיום מדיניות ואסטרטגיה ארוכות טווח

אולם ניתן ללמוד על פער במידת השקיפות של מידע 

זה כלפי הציבור והמגזר הפרטי

ישראל דורגה גבוה בשל הדגש הניתן לנושא  

,  במסגרת האסטרטגיה הלאומית ובבתי הספר

פערים גדולים בעידוד לימודי מקצועות  אולם ישנם 

ה"הפיזהמדע והמתמטיקה ובתוצאות מבחני 

בשל כמות חברות ראשונהישראל דורגה 

הסטארטאפ רישום הפטנטים והוצאת הפרסומים  

מגזריים -בשל שיתופי פעולה בין, בתחום הסייבר

ומודעות לנושא הסייבר בקרב מעסיקים

המחקר  . הדירוג הנמוך ביותר שקיבלה ישראל

,  הצביע על שוויון הזדמנויות יחסי בנגישות להשכלה

בנגישות למשאבי  באוכלוסיהלצד פערים חמורים 

טכנולוגיה כדוגמת מחשב ביתי ואינטרנט מהיר
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:עיקרי המחקר הנוגעים לשוק הישראלי



:תובנות מרכזיות העולות מהמחקר
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קובעי מדיניות

תחום הגנת הסייבר בישראל נהנה מאסטרטגיה  ▪

יש לשמר  –סדורה ומדיניות ברורה וארוכת טווח 

נקודת חוזקה זו

קיים פער בהנגשת הידע הרלוונטי  , יחד עם זאת▪

סיסטם הטכנולוגיה -שאינו חלק מאקו, לציבור הרחב

יש לנקוט צעדים על מנת להקטין את פערי .והסייבר

שהיא הבסיס לפיתוח  , הנגישות הטכנולוגית

אוריינות דיגיטלית ואוריינות סייבר

'  אומת הסטארטאפ'יש להשקיע בהון האנושי של ▪

חיזוק הלמידה של מקצועות  : העתידית של ישראל

מדעיים ושיפור הדירוג של ישראל במדדים 

הרלוונטיים

,  במישור המדיניות

אנו ממליצים לפתח  

אסטרטגיה ולקדם  

מהלכים לגישור על 

פערי הידע בקרב  

הציבור ופיתוח  

האחריות האישית

ארגונים וחברות

מודעות והיכרות העובדים עם איומי סייבר הן ▪

.  הבסיס להתמודדות ברמה הארגונית

הטרנספורמציה הדיגיטלית מחייבת ארגונים 

להשקיע משאבים בקידום המודעות הארגונית  

לאיומי סייבר

שכן  , המודעות לאיומי סייבר אינה מספיקה▪

המענה לאיומים דורש אחריות אישית של כל עובד  

בארגון

אנו ממליצים  

לארגונים לגבש  

מנגנונים לפיתוח  

האחריות האישית  

של עובדים בתחום  

כגון נהלי  -הסייבר 

מישוב  , מדידה

ותמריצים
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