כנס בנושא:

סייבר ואנרגיה

מטרות ,יעדים ודרכי התמודדות
 2 lבינואר 2018

l

אולם רוטשילד מוזיאון א״י

l

בשנים האחרונות נחשף משק האנרגיה למתקפות סייבר ברמות שונות שעלול לסכן ולפגוע
בתשתיות ומערכות קיימות ,הבטחת רציפות אספקת אנרגיה ומים והתמודדות עם אתגרים בזמן
אמת הינם בעלי חשיבות עליונה במניעת אירועים תוך הקמת מערך טכנולוגי שיספק פתרונות
בתחום הטכנולוגיה והסייבר למניעת מבצעים תשתיתיים.
תוכנית הכנס
 > 08:00התכנסות וכיבוד קל
 > 09:00דברי ברכה
מר יוסי רוזן,
יו"ר המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

 > 11:20עמודי היסוד בהגנת סייבר
על תשתיות קריטיות ובכלל
מר יוסי שנק ,סמנכ"ל תקשוב וממונה סייבר
בחברת החשמל

 > 09:10סייבר ואנרגיה – עבר הווה עתיד
אלוף במיל' פרופ' יצחק בן ישראל ,ראש
המרכז למחקר סייבר בינתחומי ע"ש בלווטניק,
אוניברסיטת ת"א

 > 11:50הצגת המלצות ועדת מור -
תפיסת ההגנה לרציפות התפקוד סייבר
ותשתיות במערכת הפיננסית
מר יוני מור ,ראש מערך סייבר חירום וביטחון
במשרד האוצר

 > 09:40סקירה על חשיבות הסייבר בכלל ותשתיות
האנרגיה בפרט
בוקי כרמלי ,ראש הרשות הלאומית להגנת
הסייבר ,משרד רוה"מ

 > 12:20טרנדים חמים בעולם הסייבר וסיור
בסמטאות האפלות של הDarknet-
גיא דגן ,מנהל מודעות אבטחת המידע והסייבר
– בנק הפועלים

 > 10:25הצגת תכנית עבודה ועמדת משרד האנרגיה
– מטרות ,יעדים ,דרכי התמודדות
מר אורי שיין ,נציג אגף חירום ,ביטחון וסייבר –
משרד האנרגיה

 > 13:10המשרד להגנת הסביבה –
הערכות למניעת תקיפות סייבר בסקטור
החומרים המסוכנים
נציג המשרד להגנת הסביבה

 > 10:55הפסקה

 > 13:30סיום משוער

* התוכנית נתונה לשינויים
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דמי השתתפות:
 300ש״ח
חברי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה  200 -ש״ח

הרישום מותנה בקבלת הזמנת רכש חתומה ובהתאם לנהלי החברה.
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